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RESUMO
Este estudo teve por objetivo avaliar o Curso de Formação de Tutores oferecido pelo
Núcleo de Capacitação a Distância da UFRJ, no que tange à suficiência e pertinência
de seus conteúdos e suas contribuições à formação dos tutores. As questões que
nortearam o estudo foram: (a) em que medida o Curso formou tutores atendendo aos
requisitos expressos na literatura pedagógica sobre o papel/atribuições da tutoria? (b)
até que ponto os conteúdos do Curso foram pertinentes e suficientes para o exercício
da tutoria? (c) qual o grau de satisfação dos tutores com o Curso? Buscou-se a opinião
de 24 egressos do curso nos anos de 2013 e 2014. Assim, foi usada a abordagem
avaliativa baseada nos consumidores (participantes) do curso. A avaliação tomou
como referência o que está expresso na literatura pedagógica sobre o perfil, papel e
conhecimentos necessários à prática da tutoria. Tais subsídios ofereceram bases para
elaboração do Quadro de Categorias Avaliativas, Indicadores e Padrões e deste
derivou-se o questionário composto por 35 questões fechadas, com espaços para
comentários. Foi utilizada também uma escala de mensuração. Os instrumentos foram
validados por três especialistas, ajustados e aplicados aos participantes.

Os

resultados, além de apontarem os indicadores que necessitavam de revisão, também
sugerem que: (a) as competências desenvolvidas no curso estão em consonância
com o que está expresso na literatura pedagógica sobre o assunto; (b) o curso
abordou conteúdos relevantes e consistentes para formação do tutor; e (c) o curso
cumpriu o objetivo principal de capacitar os servidores para atuarem como tutores a
distância.
Palavras-chave: Avaliação. Formação. Tutor. Educação a distância. Avaliação de
egressos.

ABSTRACT
The purpose of this study was to evaluate the Tutors Training Course offered by the
Distance Education Center of UFRJ (Federal University of Rio de Janeiro), concerning
its sufficiency and relevance towards tutors training. The questions that guided the
study were: (a) how did the Course formed tutors meeting pedagogic literature
requirements about roles and attributions of tutoring? (b) to what extent the Course
content was relevant and sufficient for tutoring practice ? (c) what is the tutors’
satisfaction level with the course? The research was conducted inquirying 24 former
students of the course at 2013 and 2014. Therefore, an evaluative approach centered
on the consumers, course participants, was used. The evaluation took as reference
what is expressed at pedagogic literature about profiles, roles and required knowledge
to practice tutoring. These resources promoted the elaboration of the evaluative
categories, indicators and patters framework and, derived from this framework, a
survey was developed with 35 closed questions and comments were accepted. A
measurement scale was also used. The instruments were validated by three
specialists, refined and applied to participants. The results, in addition to highlighting
which indicators needed revision, also suggested that: (a) skills developed in the
course are in accordance with pedagogic literature. (b) the course addressed
meaningful and consistent content for tutors training. (c) the course achieved its main
goal, which is enabling professionals to work as distance tutors.
Keywords: Evaluation. Tutors Training. Distance Education. Former students’
evaluation.
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1 A CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS NO SETOR PÚBLICO
Há alguns anos um diploma de graduação era o ápice da qualificação de um
profissional. Nesta perspectiva, a pessoa poderia passar o resto de sua vida sem
precisar se capacitar, fazendo apenas aquilo que aprendeu ao longo de sua
graduação. Nos dias atuais, com o avanço do conhecimento científico e o surgimento
das Tecnologias Digitais de Comunicação e Informação (TDIC), as transformações
acontecem em uma velocidade tal, que se torna difícil acompanhar todas as suas
implicações. Tais transformações ocorrem nos mais diversos âmbitos da sociedade:
no campo organizacional, social e político. Muitas dessas mudanças impulsionam o
profissional a buscar novos saberes, desenvolver novas competências, ou seja, a
estar continuamente se atualizando.
Segundo Chiavenato (2010, p. 38), na “Era da Informação” emerge um novo
ativo para as organizações, o capital humano, por ele definido como:

capital de gente, talentos e competências. A competência de uma
pessoa envolve a capacidade de agir em diversas situações, tanto
para criar ativos tangíveis como intangíveis. Não basta ter pessoas.
Torna-se necessário uma plataforma que sirva de base e um clima que
impulsione as pessoas e utilize os talentos existentes.

Vale destacar que essa perspectiva indica que as organizações precisam
desenvolver estratégias claras de recursos humanos para poderem conquistar, reter
e motivar seus funcionários. Os funcionários, que detêm o conhecimento constituindo
o principal contribuinte para o sucesso da organização, para serem bem-sucedidos,
na Era da Informação, devem valorizar o conhecimento e investir pesadamente nele.
Pantoja e Antonello (2010, p. 51) corroboram essa perspectiva, relacionando-a
ao setor público. Eles salientam que:

diante de transformações tão presentes e significativas, o setor público
vem se adaptando por meio da promoção de mudanças
organizacionais que envolvem a redefinição de aspectos estratégicos,
tais como a alteração de missões, a utilização de novas ferramentas
tecnológicas, a adoção de novos métodos de trabalho, entre outros.
Tais mudanças, além de afetarem a organização e gestão dos
processos de trabalho, impõem a necessidade da construção e
desenvolvimento de novos perfis de competências profissionais.

Assim, nas mudanças organizacionais também estão inseridas as que ocorrem
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nas universidades públicas, que possuem uma gama de profissionais de diversas
áreas e níveis de conhecimento, desde os mais básicos aos mais especializados.
Neste cenário de relevância da qualificação de profissionais destacam-se os
processos

de

capacitação

desenvolvimento,

a

continuada,

motivação

e

a

como

poderosos

valorização

do

recursos

servidor,

para

o

contribuindo,

consequentemente, para a melhoria da qualidade dos serviços prestados à sociedade.
Gatti (2008, p. 58), ressalta a importância que tem sido atribuída à formação
continuada nas duas últimas décadas.

Nos últimos anos do século XX, tornou-se forte, nos mais variados
setores profissionais e nos setores universitários, especialmente em
países desenvolvidos, a questão da imperiosidade de formação
continuada como um requisito para o trabalho, a ideia da atualização
constante, em função das mudanças nos conhecimentos e nas
tecnologias e das mudanças no mundo do trabalho. Ou seja, a
educação continuada foi colocada como aprofundamento e avanço
nas formações dos profissionais.

Segundo Marques (2002, p. 56), um programa de capacitação do servidor de
universidade pública deve conter os seguintes objetivos:

 contextualizá-lo dos processos de mudanças que vêm ocorrendo
no mundo do trabalho;
 contribuir para a sua profissionalização, através do
desenvolvimento de processos de formação inicial ou continuada
que possam garantir um nível elevado de competência e de
compromisso ético com o desenvolvimento contínuo da
universidade, e a otimização das funções públicas;
 promover o aumento dos padrões de qualidade da prestação de
serviços, a partir da qualificação profissional; além da elevação do
nível de responsabilidade e compromisso ético e político do
servidor em todos os níveis da hierarquia da administração ;
 oportunizar a atualização de conhecimentos teóricos e
instrumentais; de aperfeiçoamento, visando a ampliação e melhoria
da prestação de serviços; de especialização, segundo os requisitos
de postos de trabalho nas mais diferenciadas esferas de atuação
da universidade (unidades acadêmicas ou unidades técnicoorganizacionais).

A política e as diretrizes para o Desenvolvimento de Pessoal da Administração
Pública Federal, instituída pelo Decreto n. 5.707 (BRASIL, 2006), normatizou a criação
de sistemas de gestão por competências. Tal política desempenha papel central no
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processo de construção de novos perfis de qualificação profissional no âmbito da
Administração Pública Federal.
Este Decreto, em seu art. 1º elenca as seguintes finalidades:

I– melhoria da eficiência, eficácia e qualidade dos serviços públicos
prestados ao cidadão; II – desenvolvimento permanente do
servidor público; III – adequação das competências requeridas dos
servidores aos objetivos das instituições; IV- divulgação e
gerenciamento das ações de capacitação e V- racionalização e
efetividade dos gastos com capacitação. (grifo da autora). (BRASIL,
2006).

No art. 2º, o referido Decreto conceitua capacitação

I- como o processo permanente e deliberado de aprendizagem, com o
propósito de contribuir para o desenvolvimento de competências
institucionais por meio do desenvolvimento de competências
individuais; II - gestão por competência como a gestão da capacitação
orientada para o desenvolvimento do conjunto de conhecimentos,
habilidades e atitudes necessárias ao desempenho das funções dos
servidores, visando ao alcance dos objetivos da instituição [...]
(BRASIL, 2006).

O documento reforça a importância de se pensar ações de capacitação
voltadas para o aperfeiçoamento e a atualização dos servidores, em sintonia com as
necessidades das instituições. Tais ações se configuram em cursos, presenciais e a
distância, intercâmbios, treinamentos, seminários e congressos, etc. Chama-se
atenção aqui para a inserção da Educação a Distância (EaD) como instrumento de
formação profissional, o que vai permitir a ampliação e a inovação das oportunidades
educacionais dos servidores
Desde então, observa-se o aumento de iniciativas governamentais utilizando
esta metodologia com finalidade de formação continuada. Àquela ocasião,
Nascimento (2006, p. 4) afirmava:

a tendência para a EAD no Serviço Público Federal é, portanto, de
crescimento e estabelecimento de parcerias entre órgãos/instituições
públicas, pois representa tecnologia educacional, apropriada
principalmente a situações em que existe dificuldade para
estabelecimento de contato entre professor e aluno no mesmo tempo
e espaço, sobretudo em regiões de difícil acesso.
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Dez anos depois deste registro, pode-se constatar que a previsão do autor se
concretizou. Para tanto, basta apenas que se verifique no site da Escola Nacional de
Administração Pública (ENAP)1 o calendário de ofertas de cursos nesta modalidade.

1.1

A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NA CAPACITAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

FUNCIONAL

DA

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional LBD n. 9.394 (BRASIL,
1996), em seu artigo 80, caracteriza a Educação a Distância como:

modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos
processos de ensino aprendizagem ocorre com a utilização de meios
e tecnologias de informação e comunicação que permitem, com a
interação entre estudantes e professores, o desenvolvimento de
atividades educativas em lugares e tempos diversos

Para Kenski (2010, p. 120) “a internet é mais do que uma conexão de
computadores, é um espaço de interação entre pessoas conectadas e reunidas
virtualmente com os mais diferentes propósitos, inclusive o de aprender juntas”.
Outros autores também conceituam a EaD, entre eles pode-se citar: (a) Mattar
(2011, p. 3), ao dizer que se trata de uma “modalidade de educação, planejada por
docentes ou instituições, em que professores e alunos estão separados
espacialmente e diversas tecnologias de comunicação são utilizadas”; (b) Moore e
Kearsleay (2007, p. 2) afirmam ser ”o aprendizado planejado que ocorre normalmente
em um lugar diferente do ensino, exigindo técnicas especiais de criação do curso e de
instrução, comunicação por meio de várias tecnologias e disposições organizacionais
e administrativas especiais”; e (c) Almeida e Moran (2005, p. 7) dizem que a educação
a distância “possibilita combinar soluções pedagógicas adaptadas a cada tipo de
aluno, às peculiaridades da organização e às necessidades de cada momento”.
No Decreto 5.622 (BRASIL, 2005a)2, a EaD é descrita como:
modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos
processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios
1

2

O acesso ao site da ENAP - EaD se dá no endereço eletrônico: http://www.enap.gov.br/web/pt-br/adistancia. Neste endereço convém abrir dois links: cursos a distância com tutoria e cursos a
distância sem tutoria.
Este decreto regulamenta o art. 80 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as
Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
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e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e
professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou
tempo diversos.

A partir desses conceitos percebe-se um entendimento comum quanto: ao
ensino-aprendizagem ocorrer em espaço e tempo diferentes; à necessidade de um
planejamento específico para esse tipo de modalidade; e à utilização das TDIC com o
intuito de promover a interação/colaboração entre os atores.
A EaD possibilita atender um maior número de alunos ao mesmo tempo, o que
se configura em uma vantagem para instituições de grande porte. Assim, a EaD vem
sendo inserida nos processos de aprendizagem das instituições de ensino, como meio
de alcançar seus objetivos, no que diz respeito à capacitação de alunos, docentes,
servidores.
É perceptível que esta modalidade traz consigo inúmeras vantagens, porém é
importante estar atento a limitações apontadas por alguns autores. Demo (2006 apud
JARDILINO; BRZEZINSKI, 2009, p. 14-15), por exemplo, elenca alguns pontos
negativos em relação à educação a distância:

o primeiro e o mais temido é a possibilidade mais aberta de fraudes,
tendo em vista que o controle pode facilmente perder-se. O segundo,
e na verdade o maior de todos de longe, é o risco de aprimoramento
do instrucionismo, à medida que se inventa mais um palco pródigo
para aulas reprodutivas. O terceiro refere-se às expectativas
generalizadas de acesso ‘facilitado’ a diplomas e certificações,
empurrando para baixo os parâmetros de qualidade educativa. O
quarto realça possíveis contradições nos termos, já que em certo
sentido, educar exige presença, por conta do contato pedagógico.
Esta cautela exagera, entretanto, em não conceber a possibilidade da
presença virtual. O quinto tema o isolacionismo sempre possível em
alunos a distância, a medida que os contatos se restringem aos
eletrônicos ou a nenhum, desfazendo a relevância de ambientes e
contatos socializadores. O sexto retrata a pretensão excessiva de
autodidatismo, a medida que o aluno poderia aprender sozinho,
dispensando qualquer professor ou qualquer orientação. Tais
contexto, entre outros, retratam possíveis riscos/vícios que são
sempre mister enfrentar, mas em grande parte, são também comuns
a presença física, o que torna impróprio estigmatizar a educação a
distância como proposta tendencialmente equivocada. Pode ser um
tiro no pé, como pode também ser uma extraordinária oportunidade
[…]

A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), instituição pública de ensino
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superior, se configura como uma das maiores e mais importantes universidades
federais do país, possuindo 9.133 servidores federais ativos (UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, 2013a). Destaca-se que no período de 2009 a 2011
foram efetivados em torno de 800 novos servidores técnico-administrativos
provenientes de concursos públicos. Pelo seu tamanho e importância, a UFRJ
demanda uma preocupação constante com processos avaliativos.
A avaliação institucional é um dos componentes do Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Superior (SINAES) e está relacionada: (a) à melhoria da
qualidade da educação superior; (b) à expansão de sua oferta; (c) ao aumento
permanente da sua eficácia institucional e efetividade acadêmica e social; (d) ao
aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais das instituições de
educação superior, por meio da valorização de sua missão pública, da promoção dos
valores democráticos, do respeito à diferença, e (e) à diversidade, da afirmação da
autonomia e da identidade institucional. A autoavaliação, uma de suas modalidades,
é coordenada pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) da instituição e orientada
pelas diretrizes e pelo roteiro da autoavaliação institucional da Comissão Nacional de
Avaliação da Educação Superior (CONAES), órgão colegiado de coordenação e
supervisão do SINAES.
O relatório final da CPA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO,
2014, p. 131) aponta como uma de suas metas, na política de pessoal: “Adoção de
políticas permanentes de qualificação continuada e progressiva dos corpos docente e
técnico-administrativo”.
De acordo com Pantoja et al. (2012), no Decreto no. 5.707 (BRASIL, 2006)
situam-se conceitos sobre gestão por competências, métodos e a formalização de
eventos de capacitação e desenvolvimento. Este documento estimula e subsidia as
instituições públicas, como por exemplo a UFRJ, a promoverem, através de sua
Administração de Recursos Humanos, ações dirigidas à capacitação e qualificação de
seus servidores técnico-administrativos e docentes.
Pereira (2012, apud CHIAVENATO, 2010) ressalta que a qualificação, a
capacitação e o aperfeiçoamento são uma junção de ações de caráter pedagógico,
devidamente vinculadas ao planejamento da instituição, que visa promover,
continuadamente, o desenvolvimento dos servidores para que desempenhem suas
atividades com mais qualidade e eficiência.
No contexto da UFRJ, espera-se que os servidores estejam aptos a assumir
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desafios em busca da melhoria dos processos administrativos e do atendimento ao
cidadão. Assim, além da formação básica, inerente ao cargo/função, são requeridos
processos de capacitação e aperfeiçoamento cada vez mais eficazes com vistas ao
alcance do desempenho esperado pela instituição.
De acordo com o organograma da Pró-Reitoria de Pessoal (PR-4) da UFRJ, a
Coordenação de Políticas de Pessoal (CPP), tem como missão “identificar e prover o
pessoal necessário para o adequado funcionamento da UFRJ, em sintonia com a
constante atualização das políticas e diretrizes institucionais” (UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, 2012, p. 1). Esta Pró-Reitoria é composta pelos
seguintes

setores:

Subcoordenação

de

Formação

Profissional

(SFP),

Subcoordenação de Dimensionamento e Alocação (SDA) e Subcoordenação de
Seleção e Admissão (SSA).
Em 2012, visando a expansão das ações de capacitação e considerando as
experiências bem-sucedidas em cursos semipresenciais e a distância (cursos piloto),
a PR4 criou o Núcleo de Capacitação a Distância (NUCAD), responsável pela oferta
de cursos na modalidade a distância, o que possibilitou atender um maior número de
servidores das diversas unidades da UFRJ.
A capacitação dos servidores da UFRJ acontece anualmente. A SFP oferece
uma diversidade de cursos (presenciais e a distância), favorecendo, assim, a melhoria
da qualidade dos serviços prestados à comunidade universitária e à sociedade em
geral. A oferta de um número significativo de cursos passou a demandar tutores para
neles atuarem. Nesse sentido, em 2013, foi ofertada a primeira edição do curso de
Formação de Tutores e, em 2014, a sua segunda edição, corroborando-se, assim, o
que preconizam as Diretrizes da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal
(BRASIL, 2006, p. 1) em seu,

art. 3º, IV: “incentivar e apoiar as iniciativas de capacitação promovidas
pelas próprias instituições, mediante o aproveitamento de habilidades
e conhecimentos dos servidores de seu próprio quadro de pessoal.”
(BRASIL, 2006, p. 1).

O curso de Formação de Tutores tem como objetivo abordar as dimensões
pedagógicas, técnica e gerencial da tutoria e promover reflexões sobre os principais
temas relacionados a essa função, preparando servidores para atuarem nos cursos
de capacitação e extensão na modalidade a distância.
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Sabe-se que pensar em um curso a distância, na perspectiva de sua eficácia,
requer atenção especial a vários aspectos que envolvem a sua implementação. A
esse respeito Moore e Kearsley (2007, p. 8) destacam dois aspectos considerados
potencializadores da EaD: “apoiar a qualidade das estruturas educacionais existentes
e melhorar a capacitação do sistema educacional”.
Segundo Palloff e Pratt (2002), as ações do tutor devem complementar quatro
funções: pedagógica, social, gerencial e técnica.
 Função Pedagógica - visa estimular o pensamento crítico dos alunos,
através de perguntas, comentários e mensagens. O tutor deve fazer intervenções no
sentido de promover a autonomia e a construção do conhecimento. Para tanto, deve
garantir espaço a todos os alunos, fazendo-os pensar, argumentar, concluir, ser
sujeito ativo de sua aprendizagem.
 Função Social – por meio desta função, o tutor busca criar um ambiente que
estimule e favoreça a aprendizagem e a interação, fazendo o aluno sentir que tem um
apoio e está sendo acompanhado. É importante que o aluno virtual se sinta confortável
para manifestar dúvidas e ter um feedback do seu processo de aprendizagem.
 Função Gerencial – se refere à organização, planejamento, controle,
acompanhamento do aluno e gerenciamento de atividades (como fóruns, chats). Cabe
ao tutor estabelecer o vínculo entre alunos e instituição, informando diretrizes,
negociando regras, resolvendo questões pertinentes ao curso.
 Função Técnica – esta função está relacionada ao conhecimento e ao uso
da tecnologia. O papel do tutor é estimular o uso dos recursos tecnológicos
disponíveis. Fazer com que os alunos se sintam confortáveis no Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA). Havendo um suporte técnico, é fundamental que o tutor saiba
usar as tecnologias existentes.
Percebe-se que no papel do tutor há uma inter-relação entre as quatro funções,
isto significa que todas elas são exercidas no decorrer de sua prática, não
necessariamente ao mesmo tempo. As atribuições do tutor em vários momentos se
fundem, sendo necessário que ele tenha o domínio técnico, pedagógico e gerencial
para mediar situações de interações, motivando os alunos e criando condições de
aprendizagem significativa e colaborativa. Cada atribuição tem sua importância e faz
a diferença em determinados momentos do curso. Porém, para que o mesmo seja
bem-sucedido, é necessário que todas essas competências sejam agregadas no
decorrer do processo.
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Considerando a dimensão que os cursos a distância promovidos pela
PR-4/NUCAD vêm tomando, bem como a complexidade da tutoria, admitiu-se que
seria oportuno tomar a proposta de formação de tutores como objeto do estudo
avaliativo.

1.2 OBJETIVO E JUSTIFICATIVA DO ESTUDO
O objetivo do estudo foi avaliar o curso de Formação de Tutores, oferecido pela
UFRJ/ PR-4 / NUCAD, no que tange à suficiência e pertinência de seus conteúdos e
contribuições dadas à formação de tutores para atuarem na EAD.
Esta proposta se justifica por ocorrer no âmbito de uma universidade pública,
local privilegiado para estudos e discussões sobre a capacitação de funcionários na
modalidade EaD. Complementarmente, destaca-se o ineditismo da proposta uma vez
que iniciativas de formação de servidores, na modalidade de EaD, na UFRJ, são
recentes, e ainda não passaram por qualquer tipo de processo avaliativo. Nesta
direção, o estudo vai ao encontro da afirmativa de Worthen, Sanders e Fitzpatrick
(2004, p. 272) “a avaliação pretende aumentar a compreensão do valor de qualquer
coisa que esteja sendo avaliada”.
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2 TUTORIA: UMA CARACTERIZAÇÃO
Tendo em vista que o desempenho do tutor é questão crucial em um curso que
se propõe a formar tutores, entendeu-se que seria indispensável realizar uma revisão
da literatura sobre este tema. Assim, o presente capítulo se divide em duas seções:
na primeira encontram-se informações sobre o perfil, papel e conhecimentos
necessários ao tutor; e na segunda, é apresentada a concepção de tutoria que
sustenta a proposta de capacitação de tutores na UFRJ.

2.1 O TUTOR: PERFIL, PAPEL E CONHECIMENTOS NECESSÁRIOS
O contexto da EaD traz um novo olhar para o processo de ensinoaprendizagem: a figura do professor como detentor do saber não existe mais, o aluno
se torna agente ativo na construção da sua aprendizagem. Machado e Machado
(2004, p. 6) apoiam esse pensamento com a seguinte afirmativa:

o papel do professor como repassador de informações deu lugar a um
agente organizador dinamizador e orientador da construção do
conhecimento do aluno e até da sua autoaprendizagem. Sua
importância é potencializada e sua responsabilidade social
aumentada. Sua função não é passar conteúdo, mas orientar a
construção do conhecimento pelo aluno.

Nessa realidade, emerge um novo profissional responsável por mediar a
construção colaborativa do conhecimento e promover a troca de saberes e
experiências, o tutor.
Segundo Souza (2004, p. 5):
a tutoria pode ser entendida como uma ação orientadora global, chave
para articular a instrução e o educativo. O sistema tutorial
compreende, desta forma, um conjunto de ações educativas que
contribuem para desenvolver e potencializar as capacidades básicas
dos alunos, orientando-os a obterem crescimento intelectual e
autonomia, e para ajudá-los a tomar decisões em vista de seus
desempenhos e suas circunstâncias de participação como aluno.

Percebe-se, então, que a tutoria necessita acontecer no sentido de propiciar ao
aluno uma aprendizagem onde ele se sinta sempre assistido e acolhido. Para Lucena
(2000, p. 4),
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ao professor, caberá formular um espaço educativo capaz de “olhar o
rosto de cada aluno‟, mesmo à distância, a fim de que a sua presença
não se torne um hábito, o que faria dele um objeto entre os objetos.

Encontram-se na literatura algumas nomenclaturas para conceituar o tutor:
professor online, professor-tutor, mediador, docente online e tutor a distância.
O termo tutor significa “indivíduo legalmente encarregado de tutelar alguém;
protetor.” (TUTOR, 2012). Cabe ressaltar que não há unanimidade quanto à definição
de tutoria, pois os tutores são apresentados de formas distintas, dependendo da
concepção de educação adotada na instituição e do modelo de EaD a ser utilizado.
Conforme os Referenciais de Qualidade para Educação Superior a Distância
(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2007, p. 21-23):

a tutoria a distância atua a partir da instituição, mediando o processo
pedagógico [...]. Sua principal atribuição deste profissional é o
esclarecimento de dúvidas através fóruns de discussão pela Internet,
pelo telefone, participação em videoconferências, entre outros, de
acordo com o projeto pedagógico. O tutor a distância tem também a
responsabilidade de promover espaços de construção coletiva de
conhecimento, selecionar material de apoio e sustentação teórica aos
conteúdos e, frequentemente, faz parte de suas atribuições participar
dos processos avaliativos de ensino-aprendizagem, junto com os
docentes.

Ainda de acordo com esses Referenciais, essa modalidade possui
características, linguagem e formato próprio; sendo assim, é importante que tanto o
aluno quanto o professor/tutor assumam postura diferenciada na sua prática. Na
educação a distância o aluno virtual precisa desenvolver uma série de habilidades,
atitudes e comportamentos para direcionar sua aprendizagem. Espera-se do aluno
maior autonomia, organização, pro-atividade, disciplina, capacidade de convivência,
senso crítico, entre outras características.
Na EaD a aprendizagem do aluno é pautada na interação e construção do
conhecimento. Nessa direção, pode-se dizer que esta modalidade propicia ao aluno o
aprender a aprender, construir e compartilhar seus conhecimentos.
Assim, o tutor tem um papel importante no processo de ensino e aprendizagem,
pois ele atua como facilitador/mediador entre aluno x professor x material didático x
ambiente virtual, na busca da construção do conhecimento do aluno. Cabe ao tutor
potencializar os processos de comunicação, colaboração, interação e afetividade
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entre os envolvidos que levarão ao sucesso dessa construção.
De acordo com a Resolução nº 26, de 5 de junho de 2009, as atribuições do
tutor são:

mediar a comunicação de conteúdos entre o professor e os cursistas;
acompanhar as atividades discentes, conforme o cronograma do
curso; apoiar o professor da disciplina no desenvolvimento das
atividades docentes; manter regularidade de acesso ao AVA e dar
retorno às solicitações do cursista; estabelecer contato permanente
com os alunos e mediar às atividades discentes; colaborar com a
coordenação do curso na avaliação dos estudantes; participar das
atividades de capacitação e atualização promovidas pela Instituição
de Ensino; elaborar relatórios mensais de acompanhamento dos
alunos e encaminhar à coordenação de tutoria; participar do processo
de avaliação da disciplina sob orientação do professor responsável;
apoiar operacionalmente a coordenação do curso nas atividades
presenciais nos polos, em especial na aplicação de avaliações.
(BRASIL, 2009, p. 11-12).

Para atuar de forma eficaz no curso a distância o tutor precisa se aperfeiçoar e
desenvolver habilidades/competências específicas desta modalidade. Além das
competências pedagógicas, sociais, gerenciais e técnicas, já mencionadas, o tutor
não deve abrir mão da postura crítica necessária ao processo educacional. Precisa
estar atento aos alunos, acompanhar de perto o progresso do grupo, sem perder de
vista suas particularidades.
Nobre e Melo (2011, p. 4) tratam especificamente do tutor como mediador
pedagógico e destacam o aspecto afetivo como competência fundamental na prática
desse profissional. Segundo as autoras o mediador pedagógico deve ser:

“potencializador e orientador” do processo de aprendizagem,
estabelecendo uma “comunicação empática” com o aluno de forma
cordial, participativa e crítica. Ele deve ser um elo entre o professor,
ambiente virtual, material didático e aluno, e contribuir para o
aprendizado qualitativo do estudante.

Para Guarezi e Matos (2009, p. 45), “o tutor deverá ser percebido como
“presença à distância”, fortalecendo relacionamentos a favor da aprendizagem”. Esse
pensamento se coaduna com a ideia do “estar junto virtual”, enfatizada por Valente
(1999), na qual o tutor se apropria dos recursos tecnológicos oferecidos pelo AVA,
para criar situações de aprendizagem que possam auxiliar o aluno a transformar as
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informações em conhecimento. Essas situações de aprendizagem possibilitam ao
aluno vivenciar um processo de ação reflexiva, de articulação com a prática, de
depuração e de (re)construção do conhecimento.
Masetto (2000, p. 144) utiliza a metáfora da “ponte rolante” para ilustrar a
especificidade da mediação pedagógica. O autor entende que esta se dá quando o
professor se preocupa com seus alunos, sensibiliza-se com sua aprendizagem e
busca conhecê-los melhor, pois desta forma evidencia que possui uma amizade com
os mesmos e, assim, contribui para sua formação integral. Afirma que:

por mediação pedagógica entendemos a atitude, o comportamento do
professor que se coloca como um facilitador, incentivador ou
motivador da aprendizagem, que se apresenta com a disposição de
ser uma ponte entre o aprendiz e sua aprendizagem – não uma ponte
estática, mas uma ponte “rolante” que ativamente colabora para que o
aprendiz chegue aos seus objetivos.

De acordo com as considerações desse autor, a prática do mediador não se dá
de forma passiva, como simples observador do que está acontecendo, mas deve se
apresentar de uma maneira dinâmica, de forma que esse personagem oriente,
acompanhe; enfim, promova a efetiva aprendizagem do aluno, auxiliando-o a alcançar
seus objetivos.
Machado e Machado (2004) consideram que a diferença entre professor e tutor
é de caráter institucional, segundo três dimensões de análise:

 Tempo – o tutor deve ter a habilidade de controlar seu tempo, uma
vez que é impraticável sua disponibilização em tempo integral para
os alunos. O tutor não sabe se o aluno assistirá à próxima tutoria ou
se voltará a entrar em contato para consultá-lo; assim, aumentam a
responsabilidade e o risco da sua ação;
 Oportunidade – o tutor deve aproveitar a oportunidade do encontro,
uma vez que não tem a certeza do retorno do aluno para
complementação de suas dúvidas ou outras informações;
 Risco – o tutor corre o risco de, em detrimento do tempo, não
aproveitar a oportunidade de esclarecer totalmente as dúvidas
originadas do aluno. Deve, também, aprofundar o tema em
discussão até o nível em que satisfaça as necessidades de ensinoaprendizagem (LITWIN, 2001).

Na revisão da literatura sobre o perfil, papel e conhecimentos necessários ao
tutor, coletou-se um número significativo de elementos que podem ser caracterizados
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como atribuições / competências do tutor. Tais elementos foram, então, sumarizados
no quadro que se segue, cabendo apontar todos os autores consultados: Mattar
(2011), Nogueira e Both (2012), Machado e Machado (2004), Nobre e Melo (2011),
Palloff e Pratt (2002), Guarezi e Matos (2009), Masetto (2000), Bortolozzo, Barros e
Moura (2009), Lucena (2000), Marchi et al. (2011), Referenciais de Qualidade para
EaD

(MINISTÉRIO

DA

EDUCAÇÃO,

2007),

Manual

do

Instrutor/Tutor

(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, 2013a).
Quadro 1 - Atribuições/competências do tutor
Estimular o pensamento crítico dos alunos
Provocar a busca da autonomia, iniciativa e da construção do conhecimento
Organização, planejamento, controle, acompanhamento do aluno e gerenciamento de
atividades
Criar um ambiente que estimule e favoreça a aprendizagem e a interação
Fornecer feedback
Comentar os trabalhos realizados pelos alunos
Dominar e utilizar as tecnologias do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)
Conhecer o conteúdo do curso, o projeto pedagógico, disciplinas ministradas, etc
Ser pró ativo / incentivar os alunos a utilizarem os canais de interação para a tutoria/
estimular os questionamentos e a resolução de dúvidas.
Saber ouvir/ ser empático/tratar os alunos com respeito / ser ético / ser bem-humorado / ser
paciente / ter bom relacionamento interpessoal / criar vínculos afetivos
Orientar leituras, compartilhar estratégias de ensino e propor materiais para pesquisa no
intuito de promover a construção do conhecimento para o desencadeamento no aluno de
sentimento de confiança e segurança no ambiente do curso
Conhecer a realidade de seus alunos em todas as dimensões: pessoal, social, familiar e
escolar;
Estimular a colaboração, a cooperação e a construção de conhecimentos de forma
colaborativa
Motivar a participação, a aprendizagem, a reflexão crítica / provocar o desejo de aprender
Alertar os alunos quanto ao cumprimento dos prazos, mantendo-os atento ao envio das
atividades
Comunicar-se com clareza, de forma objetiva e gramaticalmente correta
Conduzir e mediar discussões, evitando que o aluno saia do foco do conteúdo/ ser a ponte
entre professor e aluno / elogiar participações
Intervir nos casos de conflito ou divergências de ideias
Avaliar de forma contínua o progresso dos alunos
Estabelecer estratégias para solução dos problemas inerentes às atividades / Apresentar
ideias ou caminhos para a resolução de uma atividade / Auxiliar os alunos a resolver
questões pedagógicas que possam impedir o progresso no curso / Mediar o processo de
aprendizagem / respeitar o ritmo de aprendizagem do aluno
Auxiliar os alunos a resolver problemas técnicos e administrativos
Responder com rapidez as questões dos alunos
Fonte: A autora (2017).
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Embora a expansão da EaD exija um aperfeiçoamento contínuo dos seus
tutores, não se pode desconsiderar que esta atividade enfrenta dificuldades as mais
variadas segundo o seu ambiente de trabalho. Para Bottentuit Junior e Coutinho
(2008, p. 4),

um dos grandes desafios do tutor consiste em manter o interesse dos
alunos e garantir a sua presença nos ambientes online. Esse indicador
costuma ser medido pelas taxas de evasão apresentadas nos cursos.

Cabe ressaltar que são várias as razões que levam o aluno a desistir do curso
a distância. Vilarinho e Paro (2010), categorizaram as causas da evasão em quatro
eixos: administrativos, pedagógicos, tecnológicos e pessoais, optando por discutir
alguns conceitos que sustentam as práticas dirigidas ao engajamento dos alunos em
comunidades virtuais de aprendizagem. Esses conceitos, a saber: (a) sentimento de
comunidade; (b) aprender a aprender; (c) colaboração; (d) participação; (e)
autonomia; (f) auto-avaliação; e (g) domínio de interfaces computacionais, foram
trabalhados em uma disciplina introdutória de um curso de graduação no formato EaD,
denominada Módulo de Acolhimento.
Assim, o tutor pode exercer um papel relevante para, se não sanar de todo,
pelo menos contornar as causas que levam o aluno ao abandono do curso a distância.

2.2 O TUTOR NA PROPOSTA DE CAPACITAÇÃO FUNCIONAL DA UFRJ
A modalidade EaD representa uma excelente alternativa na formação
continuada dos servidores da UFRJ. Nesta modalidade, a pessoa não precisa se
ausentar do ambiente de trabalho para estudar. Proporciona flexibilidade no tempo de
estudo e possibilita que mais alunos tenham acesso aos cursos, independente da
distância. Com o uso da EaD pretende-se atingir um maior número de servidores e
incentivar o processo de ensino-aprendizagem e de inovação.
Tendo em vista a oferta de diversos cursos de EaD pelo NUCAD, como por
exemplo: Gestão de Segurança da Informação, Joomla para Gerente de Portais, Libre
Office, Redação Oficial, etc, surge a necessidade e a preocupação, não só do ponto
de vista quantitativo, mas também qualitativo, com a formação de novos tutores para
atuarem nesses cursos.
O curso Formação de Tutores tem como objetivo principal capacitar docentes
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e técnico-administrativos para atuarem como tutores a distância.

Segundo sua

proposta (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, 2013c, p. 1) essa
formação visa:






formar tutores de processos que contribuirão para realização de
eventos de capacitação através da modalidade de educação a
distância, que ampliará o número de servidores capacitados da
UFRJ;
melhorar a interação entre os servidores e;
atender a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal/PNDP
estabelecida através do Decreto no. 5707 de 23 de fevereiro de
2006.

As atividades didático-pedagógicas do curso são desenvolvidas no Ambiente
Virtual de Aprendizagem Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning
Environment), um software livre de apoio à aprendizagem. O curso é composto por
oito módulos, com carga horária de 150h, contando com dois encontros presenciais
para, respectivamente, apresentação do curso e exposição do trabalho final. Foi
pensado de forma a associar teoria e prática, em um espaço onde o aluno além de se
qualificar como tutor de EaD, tem oportunidade de fazer reflexões sobre temas como:
ensino a distância, o papel do tutor de um curso de EaD, o aluno virtual e avaliação
em EaD.
Para uma melhor visualização da proposta é apresentado o quadro a seguir
com o seu conteúdo programático, desenvolvido de forma modular.

Quadro 2 - Conteúdo programático do curso
Módulo 1

Ambientação – 1 semana

Módulo 2

Introdução a EaD – 2 semanas

Módulo 3

O papel do tutor e suas competências – 2 semanas

Módulo 4

O aluno virtual - 2 semanas

Módulo 5

Avaliação na EaD – 2 semanas

Módulo 6

Mediação (atividade prática) – 2 semanas

Módulo 7

Tarefa final em grupo – 2 semanas

Módulo 8

Avaliação do curso e auto avaliação – 1 semana

Fonte: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (2013b).
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A avaliação dos módulos do Curso é parte importante no processo de ensino e
aprendizagem. O sucesso deste processo está norteado pela análise diagnóstica do
feedback dos alunos sobre a compreensão dos conteúdos transmitidos e a
metodologia adotada. Para Luckesi, em entrevista concedida ao Jornal do Brasil
(2000),

a avaliação é não pontual, diagnóstica (por isso, dinâmica) e
inclusiva. Ou seja, à avaliação interessa o que estava acontecendo
antes, o que está acontecendo agora e o que acontecerá depois com
o educando, na medida em que a avaliação da aprendizagem está a
serviço de um projeto pedagógico construtivo, que olha para o ser
humano como um ser em desenvolvimento, em construção
permanente. Para um verdadeiro processo de avaliação, não interessa
a aprovação ou reprovação de um educando, mas sim sua
aprendizagem e, consequentemente, o seu crescimento; daí ela ser
diagnóstica, permitindo a tomada de decisões para a melhoria; e,
consequentemente, ser inclusiva, enquanto não descarta, não exclui,
mas sim convida para a melhoria. (grifos do próprio autor).

Em consonância com este raciocínio, Nunes e Vilarinho (2006, p. 113)
enfatizam:

quando atribuímos à avaliação uma dimensão verdadeiramente
pedagógica, no sentido de desenvolvimento do aluno, não se justifica
que o professor busque formas de reprovar; ao contrário, impõe-se
uma preocupação com as estratégias que irão ampliar as
possibilidades de aprendizagem e o alcance de bons resultados na
avaliação. Essa situação vale também para as situações online,
exigindo que um dos focos iniciais da avaliação seja a reflexão /
escolha de instrumentos variados que possam oferecer uma visão, a
mais abrangente possível, sobre o percurso da aprendizagem.

Por compreender que a avaliação deve ser inclusiva e não excludente, o
NUCAD percebe os processos avaliativos como instrumentos que auxiliam o tutor a
tomar a decisão de como ajudar o aluno a superar suas fragilidades.
Para obter aprovação no curso de Formação de Tutores o aluno deve ter
nota/média superior ou igual a 7,0 (sete). A avaliação se dá pela participação ativa
nos fóruns, nas atividades realizadas em cada módulo, em geral produção textual, e
na apresentação presencial de trabalho final.
O quadro a seguir, apresenta de forma esquemática, os critérios utilizados para
avaliação dos alunos nas atividades realizadas no curso.
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Quadro 3 - Critérios de avaliação no curso de formação de tutores
Atividades

Critérios
 Participar do fórum respondendo ao conteúdo pedido com pertinência,
coerência e coesão (20 pontos);
 Participar do fórum comentando a postagem de pelo menos 2 colegas
com respeito, coerência e coesão (20 pontos);

Fórum

 Participar do fórum em que se faça presente referência aos textos da
etapa e dialogue com outras mídias (20 pontos);
 Usar linguagem apropriada ao ambiente, respeitando aspectos de
ortografia e boa convivência (20 pontos);
 Ter presença ativa nos fóruns (no mínimo 2 vezes na semana 4 vezes
em cada módulo) (20 pontos).
 Responder ao tema pedido com coerência e coesão (40 pontos);

Tarefa
Individual

 Aprofundar o tema trazendo reflexões importantes (20 pontos);
 Usar linguagem padrão e respeito às normas ortográficas. (20 pontos)
 Apresentar as referências bibliográficas utilizadas nos trabalhos (20
pontos)

Fonte: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (2013b).

Ao final dos módulos, os servidores preenchem uma auto-avaliação e
respondem à avaliação do curso, contribuindo com críticas e sugestões.
As funções do tutor são definidas pelo NUCAD e descritas no Manual do
Instrutor/Tutor (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, 2013a), a saber:
 conhecer a ementa do curso em que for atuar: sua organização,
estrutura, funcionamento e o material didático;
 prestar serviços de tutoria aos alunos no Ambiente Virtual de
Aprendizagem sob responsabilidade do coordenador do curso em
que estiver atuando;
 corrigir as avaliações e entregar os resultados todo mês, até o dia
5 (cinco), para o Supervisor de Tutoria;
 lançar as notas das avaliações na Plataforma MOODLE dentro do
prazo estipulado pela Coordenação do curso;
 elaborar e encaminhar relatórios solicitados pela Supervisão de
Tutoria;
 participar das atividades de capacitação/avaliação de tutores
propostas pela Coordenação;
 responder o aluno obrigatoriamente em até 24 horas.

Na visão do NUCAD, o tutor é o mediador entre o coordenador do curso, o
material didático e o estudante. Espera-se que ele ajude o aluno na conquista da sua
autonomia; sendo assim, precisa gostar e ter habilidade para interagir com os
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estudantes, além de disponibilidade para atender suas dúvidas. O tutor a distância
deve atuar junto a três frentes: aluno, supervisor de tutoria e coordenador do curso.
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Neste capítulo são apresentados os procedimentos metodológicos adotados no
estudo, formados pelos seguintes itens: abordagem avaliativa do estudo; participantes
do estudo; questões avaliativas e quadro de categorias avaliativas, indicadores e
padrões; processo de construção e validação dos instrumentos; coleta e tratamento
dos dados e limitações do estudo.

3.1 ABORDAGEM AVALIATIVA
O ato de avaliar é inerente à atividade humana e ocorre nas mais diversas
situações. No âmbito profissional a avaliação visa determinar o mérito ou valor do
objeto avaliado, para auxiliar na tomada de decisões, (WORTHEN; SANDERS;
FITZPATRICK, 2004).
Para Aguilar e Ander-Egg (1994, p. 48), a avaliação tem como propósito:

[...] identificar, obter e proporcionar de maneira válida e confiável,
dados e informações suficientes e relevantes para apoiar um juízo
sobre o mérito e o valor dos diferentes componentes de um programa
ou de um conjunto de atividades específicas que se realizam, foram
realizadas ou se realizarão, [...] comprovando a extensão e o grau em
que se deram essas conquistas, de forma tal que sirva de base ou guia
para a tomada de decisões.

Chianca, Marino e Schiesari (2001, p. 16) vão ao encontro desse pensamento
ao afirmarem que “a avaliação está comprometida com a geração de informações que
auxiliem a tomada de decisões de forma a aprimorar programas já estabelecidos e
orientar o desenvolvimento de programas futuros”.
O avaliador dispõe de vários tipos de abordagens que podem ser utilizados no
seu estudo. Ele deve identificar qual a que está relacionada ao objetivo e às questões
avaliativas, escolhendo, então, a mais adequada para a avaliação pretendida.
Tendo em vista que este estudo avaliativo se pauta na percepção dos tutores
sobre a suficiência, pertinência e possíveis contribuições do curso em questão,
entendeu-se que a abordagem mais adequada seria a centrada nos consumidores3.
Ainda que se faça restrição ao termo “consumidor” porque se vincula a questões mercadológicas,
optou-se por mantê-lo, pois, está consagrado na literatura da Avaliação. Entende-se, também, que o
mais importante é a dimensão que se inclui nesta abordagem relacionada ao “ouvir a pessoa sobre
aquilo que usa, aplica (consome)”.
3
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Farah (2014, p. 26) relata que esta abordagem,

preocupa-se em conhecer em que medida determinado processo,
produto ou programa atende às necessidades e expectativas de quem
o utiliza. Com isto, ressalta as dimensões éticas e práticas da
avaliação, onde a apreciação do consumidor se converte em ponto
crucial para a tomada de decisão em favor do aprimoramento do objeto
que se avalia.

Uma característica importante na adoção desta abordagem é sua reconhecida
contribuição para avaliar atividades educacionais.
Esta abordagem pode ter caráter somativo, quando busca emitir um juízo de
valor ao final do processo, e/ou caráter formativo quando a intenção é a
melhoria/reformulação do processo em andamento. No caso do presente estudo, a
avaliação foi realizada a posteriori, ou seja, após o curso ter sido realizado, tendo
assim um caráter somativo.
Segundo Stufflebeam e Shinkfields (2007, apud WORTHEN; SANDERS;
FITZPATRICK, 2004), esta abordagem tem como principal vantagem à ênfase nas
necessidades e na defesa dos consumidores. Os cursistas foram considerados como
usuários/consumidores do Curso de Formação de Tutores da UFRJ.

3.2 PARTICIPANTES DO ESTUDO
Participaram do estudo 24 tutores, entre servidores técnicos- administrativos e
docentes da UFRJ, que concluíram o Curso de Formação de Tutores, ministrado em
2013 e 2014, e que já atuaram como tutor após o término do curso. Como a proposta
do estudo é avaliar o curso de Formação de Tutores quanto à suficiência e pertinência
de seus conteúdos e contribuições dadas à sua formação no âmbito da EaD,
considerou-se que esses personagens estavam aptos a oferecer informações seguras
sobre as questões elaboradas. Cabe salientar que o questionário online foi
encaminhado aos 37 concluintes do curso. Assim houve uma perda de 13
participantes.
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3.3 QUESTÕES AVALIATIVAS E QUADRO DE CATEGORIAS AVALIATIVAS,
INDICADORES E PADRÕES
Na visão de Chianca (2001, p. 34), “a falta de perguntas avaliativas faz com
que a avaliação não tenha um foco definido, podendo comprometer significativamente
o sucesso do trabalho”. Assim, a partir do objetivo do estudo, foram formuladas três
questões avaliativas:
 Em que medida o Curso formou tutores atendendo aos requisitos
expressos na literatura pedagógica sobre o papel/atribuições da tutoria?
 Até que ponto os conteúdos do Curso foram pertinentes e suficientes para
o exercício da tutoria?
 Qual o grau de satisfação dos tutores com o Curso?
Após a definição das questões avaliativas, partiu-se para a elaboração do
Quadro de categorias, indicadores e padrões. A importância deste Quadro refere-se
à transparência da avaliação e ao atendimento do(s) objetivo(s) que se pretende na
avaliação. Assim, os critérios estabelecidos para a realização do estudo foram
elaborados em consonância com o objetivo e as questões avaliativas.
Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004, p. 695), definem critérios como:

Indicadores de mérito que definem as características de um programa
ou de uma implementação bem-sucedidos. Embora, às vezes,
implícitos nas próprias perguntas da avaliação, os critérios a ser
usados para julgar o valor do programa em geral devem ser
explicitados.

Com base na revisão da literatura a respeito do perfil, papel e conhecimentos
necessários ao tutor, foi possível identificar competências e habilidades consideradas
relevantes à prática da tutoria. Tais elementos, depurados em categorias de avaliação
e indicadores, ofereceram subsídios à construção do Quadro 4, que apresenta as
categorias, indicadores e padrões de julgamento que nortearam a elaboração do
questionário utilizado na avaliação.
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Quadro 4 – Categorias, indicadores e padrões de julgamento
Categorias de
Avaliação

Competências
Gerenciais

Competências
Pedagógicas

Indicadores
organiza, planeja e controla as atividades
acadêmicas
acompanha o aluno em suas atividades
controla os prazos relativos à realização das
atividades acadêmicas
auxilia os alunos na resolução de problemas
técnicos e administrativos
estimula o pensamento crítico dos alunos
provoca a busca da autonomia, iniciativa e
construção do conhecimento
fornece feedback
conhece o conteúdo do curso (projeto pedagógico,
disciplinas ministradas, etc.)
orienta leituras
compartilha estratégias de ensino
propõe materiais para pesquisa
estimula a participação e a aprendizagem
provoca o desejo de aprender
conduz discussões, evitando que o aluno saia do
foco do conteúdo
estabelece estratégias para solução dos
problemas inerentes às atividades
apresenta ideias ou caminhos para a resolução de
atividades
auxilia os alunos a resolver questões pedagógicas
que impedem o progresso no curso
respeita o ritmo de aprendizagem do aluno

Padrões
Atende
Totalmente
Atende
Parcialmente
Não Atende

Atende
Totalmente
Atende
Parcialmente
Não Atende

Competências
Técnicas

domina e utiliza as tecnologias do Ambiente Virtual
de Aprendizagem (AVA)

Atende
Totalmente
Atende
Parcialmente
Não Atende

Competências
Sociais

cria um ambiente que estimula e favorece a
aprendizagem e a interação
incentiva os alunos a utilizarem os canais de
interação com a tutoria,
estimula os questionamentos e a resolução de
dúvidas
sabe ouvir com empatia
trata os alunos com respeito
atua de forma ética
é bem humorado e paciente
tem bom relacionamento interpessoal e cria
vínculos afetivos
busca conhecer a realidade dos seus alunos:
pessoal, social, familiar e escolar
estimula a construção de conhecimentos de forma
colaborativa
intervêm nos casos de conflito ou divergências de
ideias

Atende
Totalmente
Atende
Parcialmente
Não Atende

Fonte: A autora (2017).
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3.4 CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DOS INSTRUMENTOS
Para este estudo avaliativo foram elaborados dois instrumentos de coleta de
dados. O primeiro, um questionário do tipo misto, compreendeu questões fechadas,
seguidas de espaços para respostas (comentários) livres. O segundo, caracterizado
como uma escala de mensuração, teve por objetivo avaliar a suficiência e pertinência
do conteúdo do curso. Nesta escala, ao seu final, inseriu-se uma questão fechada
sobre o grau de satisfação do aluno em relação ao curso.
Segundo Martin-Arrivas, 2004 (apud ELLIOT; HILDENBRAND; BERENGUER,
2012, p. 27):

o propósito do questionário precisa estar alinhado ao objetivo da
avaliação, às suas questões avaliativas, à população-alvo, aos
métodos selecionados para análise dos dados. Desta forma o
propósito do questionário determina o conteúdo dos itens, os aspectos
da estrutura do instrumento e até mesmo a logística da coleta de
dados.

Já a escala é frequentemente utilizada tanto em pesquisas como em
avaliações, principalmente em estudos que visam medir atitudes e opiniões (SILVA et
al., 2013).
Costa, 2011 (apud SILVA, 2012, p. 70), define mensuração como:

Procedimento de verificação empírica, a partir de instrumentos
adequados, de uma característica bem definida e diferenciada de um
objeto, com a finalidade de atribuição de números, seja para definir
quantidades, seja para definir classificações.

O questionário foi organizado em quatro partes para facilitar a compreensão
dos respondentes. A primeira parte, composta das questões um a cinco, abordou as
competências gerenciais do tutor; a segunda, compreendendo as questões seis a 22,
tratou dos aspectos pedagógicos da prática tutorial; a terceira parte, relativa às
questões 23 a 33, considerou as competências sociais desse personagem; e a última
parte (questões 34 e 35), referiu-se à competência tecnológica do tutor.
Na escala buscou-se avaliar o grau de satisfação dos respondentes em relação
aos conteúdos inseridos em cada módulo de aprendizagem, no que tange a sua
suficiência e pertinência para sustentar a prática do tutor. Para o registro do
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julgamento dos respondentes foram inseridos cinco valores correspondentes aos
seguintes critérios: Excelente – 5; Muito Bom – 4; Bom – 3; Satisfatório – 2; Insuficiente
– 1. Na conclusão desse instrumento apresentou-se uma questão genérica, voltada
para o curso como um todo na qual se solicitou ao respondente atribuir um dos valores
acima mencionados, avaliando o grau de satisfação com o curso vivenciado.
Os instrumentos foram submetidos à validação aparente realizada pela própria
orientadora. As sugestões apontadas foram incorporadas. Este tipo de validação é a
técnica mais simples para avaliar a validade, e indica se a medida aparentemente
mede aquilo que se pretende (GIL, 1999).
Após esta etapa foram realizadas a validação técnica e a de conteúdo. Os
instrumentos foram submetidos a três especialistas: uma com doutorado em
Educação, especialista em Avaliação da Fundação Cesgranrio; uma professora da
UFRJ com Doutorado em Administração; e a terceira, professora com larga
experiência em EaD e com Mestrado em Informática. As especialistas realizaram a
análise de acordo com a ausência ou presença dos seguintes critérios: abrangência,
objetividade, organização e pertinência. Entende-se por:

[...] abrangente aquela questão que contêm as informações
importantes para alcance do objetivo do estudo, enunciada de maneira
compreensível; [...] objetiva aquela questão de fácil entendimento;
organização [...] a disposição das questões e alternativas como
também seu conteúdo; [...] pertinente aquela questão relevante para
alcançar o objetivo da pesquisa”, neste caso da avaliação.
(VEDOVATO, 2012 apud BORDIGNON; MONTEIRO, 2015, p. 603).

A validade técnica se refere ao fato de o instrumento ter sido construído
observando as regras específicas da área, primando pela melhoria de sua qualidade
(ELLIOT; HILDENBRAND; BERENGER, 2012). Enquanto que na validade de
conteúdo os especialistas verificam o “grau em que o instrumento evidencia um
domínio específico de conteúdo do que se pretende medir.” (SAMPIERI, 1996 apud
MARTINS, 2006, p. 6).
Após o processo de validação foram efetuadas algumas alterações e
recomendações sugeridas pelas especialistas, a fim de melhor atender ao objetivo do
estudo avaliativo. Destacam-se as seguintes mudanças: inclusão de um item na
caracterização dos respondentes; ajustes na redação dos itens 2, 4,10,19, 26 e 34;
reformulação do item 12; e deslocamento de um indicador das competências
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gerenciais para competências técnicas, o que gerou mais um item (35) no
questionário. Na lista de verificação optou-se por colocar por extenso os padrões de
julgamento. A versão final das duas partes do instrumento do estudo encontra-se no
Apêndice C.

3.5 COLETA E TRATAMENTO DE DADOS
Os instrumentos construídos (questionário e lista de mensuração), que se
encontram nos Apêndices B e C, foram auto administrados, ou seja, seu
preenchimento foi feito pelos próprios respondentes, colaboradores do estudo. Foram
enviados aos tutores, por meio da ferramenta Google Docs, com uma carta-convite
contendo o link do formulário. Esta carta convite foi composta pelas instruções e
objetivo do estudo. O período de coleta de dados se deu entre 01 e 11 de novembro
de 2016. Apesar de a UFRJ estar em greve neste período, dos 37 instrumentos
enviados, 24 foram respondidos pelos servidores, o que pode evidenciar o interesse
do público-alvo pela proposta do estudo.

3.6 LIMITAÇÕES DO ESTUDO
Algumas limitações podem ser mencionadas em relação ao presente estudo:
(a) a greve dos servidores que teve início em novembro/2016, coincidindo com o
cronograma da coleta de dados da avaliação, o que dificultou o retorno de algumas
respostas; (b) a mudança de gestão da SFP, acarretando alteração em toda a equipe
anterior, o que gerou limitações para atender ao solicitado pela autora.
Embora o estudo tenha sido realizado na UFRJ, entende-se que pode servir de
subsídio para outros estudos avaliativos.
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS
Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos com a aplicação dos
instrumentos e suas respectivas análises. O capítulo foi dividido nas seguintes seções;
(a) breve caracterização dos participantes; (b) análise das respostas que tratam das
competências do tutor; (c) análise dos comentários sobre as competências do tutor;
(d) análise das respostas sobre a suficiência e pertinência dos conteúdos ministrados
no curso, para a prática da tutoria; (e) análise das respostas sobre o grau de satisfação
dos servidores em relação ao curso.
Vale lembrar que foi garantido o anonimato dos respondentes, sendo estes
identificados por siglas, T1, T2, T3, etc., que indicam Tutor 1, Tutor 2, ... T24.

4.1 BREVE CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO ESTUDO
Inicialmente buscou-se identificar o perfil dos servidores que participaram do
estudo avaliativo, os quais foram indagados sobre: cargo; Unidade onde atua; faixa
etária; gênero; grau de instrução, tempo de serviço na UFRJ, se já haviam feito algum
curso de formação de tutores em outra instituição, e em caso positivo, indicando qual;
e se já atuavam com EaD no seu dia a dia profissional e há quanto tempo.
Dos 24 respondentes, o que equivale a mais da metade da população do
estudo (37), foi possível colher os dados a seguir, expressos em oito tabelas.
Tabela 1 – Distribuição dos respondentes por cargo ocupado na UFRJ
Cargo ocupado na UFRJ
Número de participantes
Analista de Tecnologia da Informação
6
Analista de Sistemas
1
Assistente em Administração
3
Assistente Social
2
Auxiliar Administrativo
1
Pedagogo
2
Programador
1
Técnico em Assuntos Educacionais
5
Técnico de Laboratório
1
Técnico de Tecnologia da Informação
1
Supervisora Pedagógica
1
Total
24
Fonte: A autora (2017).
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Em relação aos cargos, nota-se que os tutores das áreas de Tecnologia de
Informação (oito), Educacional - Técnico em Assuntos Educacionais (cinco) e
Pedagogo (dois) apresentaram maior interesse pelo curso. Os demais tutores
pertenciam a outras áreas existentes na Universidade.
Tabela 2 – Unidade em que o respondente trabalha na UFRJ
Unidade na UFRJ
Número de participantes
Cedida para UFF – DCQ
1
Escola Politécnica
2
Instituto de Bioquímica
1
Instituto de Física
1
Instituto de Geologia
1
Instituto de Ginecologia
1
Instituto de História
1
Instituto Tércio Pacitti – NCE
4
NEPP-DH
2
PR- 4
1
Prefeitura da UFRJ
1
Pró reitoria de Extensão - PR-5
2
Pró reitoria de pós-graduação e Pesquisa – PR-2
1
SuperTic
3
SuperTic Macaé
2
Total
24
Fonte: A autora (2017).

Verifica-se pelos dados da Tabela 2 que os participantes do curso são
provenientes de diferentes Unidades, situadas em campi diversos da UFRJ, o que
evidencia o alcance da EaD e reforça uma das vantagens no uso dessa modalidade.
Tabela 3 – Faixa etária dos participantes
Idade

Número de participantes

18  ׀ ▬׀25
26  ׀ ▬׀31
32  ׀ ▬׀39
40  ׀ ▬׀47
48  ׀ ▬׀55
Mais de 56 anos
Total

0
2
9
8
4
1
24

Fonte: A autora (2017).
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A maioria dos participantes se concentra na faixa dos 32 a 47 anos, o que revela
ser um grupo maduro.
Tabela 4 – Gênero dos participantes
Gênero
Feminino
Masculino
Total

Número de participantes
14
10
24

Fonte: A autora (2017).

Os dados indicam equilíbrio entre os gêneros, sendo o feminino mais presente
com 14 participantes.
Tabela 5 – Grau de instrução dos participantes
Grau de instrução
Superior
Especialização
Mestrado
Doutorado
Total

Número de
participantes
1
11
12
0
24

Fonte: A autora (2017).

Embora o pré-requisito mínimo para participar do curso de formação de tutores
fosse possuir o nível superior, observa-se que metade dos participantes (12) possui o
curso de mestrado, seguido de curso de especialização (11). Apenas um participante
possuía a titulação mínima desejada para ingressar no curso. Esses dados revelam
que se trata de um grupo qualificado. Cabe registrar que a procura por maior
qualificação, por meio da realização de cursos de pós-graduação lato e stricto sensu,
reflete o incentivo das políticas de desenvolvimento pessoal da UFRJ principalmente
a partir da reestruturação do plano de carreira, aprovado na Lei nº. 11.091 (BRASIL,
2005b).
Tabela 6 – Tempo de serviço na UFRJ
Tempo de serviço na UFRJ Número de participantes
1  ׀ ▬׀5
6
6  ׀ ▬׀10
8
11  ׀ ▬׀15
1
16  ׀ ▬׀20
0
Mais de 20 anos
9
Total
24
Fonte: A autora (2017).
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Percebe-se pelos dados da Tabela 6, que mais da metade dos servidores (14)
está compreendida na faixa de 1 a 10 anos de tempo de serviço, o que denota a
renovação de servidores por meio de concursos públicos. Por outro lado, nota-se,
também, um número expressivo (nove) de servidores com mais de 20 anos, sugerindo
que, apesar de antigos na UFRJ, ainda buscam novos conhecimentos e experiências.
Gráfico 1 – Instituições formadoras dos tutores

Fonte: A autora (2017).

Indagados sobre a realização de curso de Formação de Tutores em outra
instituição, encontrou-se um total de 13 participantes, com formação em instituições
variadas como: CEDERJ, UFBA e UFPA. Esses cursos, realizados a distância,
permitiram a esses participantes vivenciarem essa modalidade educativa. Assim,
esses 13 respondentes participaram do curso da UFRJ, com a experiência de aluno
da EaD. Vale ressaltar que quatro participantes mencionaram o próprio curso da UFRJ
como formação realizada.
No que tange à atuação em EaD, encontrou-se um número muito expressivo
de praticantes (21), os quais já incluem em seu dia a dia profissional essa modalidade
educativa. O tempo de experiência desses tutores na modalidade é apresentado no
gráfico que se segue, sendo importante ressaltar que 14 deles possuem experiência
de 1 a 3 anos.
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Gráfico 2 – Tempo de experiência com a EaD

Fonte: A autora (2017).

Como síntese dos dados apresentados tem-se o seguinte perfil: trata-se de um
grupo maduro, com 17 pessoas na faixa dos 32 a 47 anos, leve predominância
feminina (14 participantes), bem qualificado (12 com mestrado), sendo mais da
metade (14 participantes) com 1 a 10 anos de serviço na UFRJ, oriundos de
departamentos diversos e, em sua maioria, (21 respondentes) com experiência em
EaD.

4.2 RESULTADOS DO QUESTIONÁRIO
4.2.1 Análise das competências gerenciais
Após responderem as indagações voltadas para a caracterização profissional,
os participantes registraram suas percepções no questionário que continha perguntas
de múltipla escolha, com espaço destinado a comentários. Em cada pergunta o
respondente poderia optar pelos padrões: AT (atende totalmente); AP (atende
parcialmente); NA (não atende). Os níveis de atendimento aos indicadores foram
considerados segundo o número de respondentes: AT- 24 a 16 respondentes; AP –
15 a 8; e NA – de 7 a 1, Tais níveis foram definidos de acordo com o quantitativo da
devolução do instrumento de avaliação.
A seguir, os resultados referentes às competências gerenciais são
apresentados na Tabela 7, sendo que nela foi incorporada uma coluna referente à
situação em que o participante não respondeu (NR).
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Tabela 7 – Resultados relativos às competências gerenciais
O curso capacitou o tutor a:

AT

AP

NA

NR

1. planejar as atividades de tutoria?

12

11

1

-

2. acompanhar o aluno nas atividades de ensino-aprendizagem
propostas?

16

8

-

-

3. gerenciar as atividades de tutoria?

15

9

-

-

4. auxiliar os alunos na resolução de problemas pedagógicos?

13

8

3

-

5. alertar os alunos quanto ao cumprimentos de prazos?

19

5

-

-

Legenda: AT=Atende totalmente; AP= Atende parcialmente; NA= Não atende; NR= Não Respondeu
Fonte: A autora (2017).

No item 1, que indagou se o curso capacitou o tutor a planejar as atividades de
tutoria, percebe-se um equilíbrio entre os padrões de atendimento AT (12) e AP (11),
além de uma resposta de não atendimento a este indicador. Infere-se, pois, que este
item foi avaliado satisfatoriamente.
Quanto ao item 2, acompanhar o aluno nas atividades de ensino-aprendizagem
propostas, encontrou-se 16 respondentes indicando o atendimento total, e oito o
atendimento parcial, o que denota também a avaliação positiva do indicador.
No item 3, gerenciar as atividades de tutoria, também há uma percepção
positiva com 15 respostas AT e nove AP.
Já o item 4, auxiliar os alunos na resolução de problemas pedagógicos, embora
tenha sido bem avaliado, com 13 AT e oito marcações no padrão AP, apresentou três
respondentes optando pelo padrão NA.
Finalmente, o item 5, que se referiu à pergunta se o curso capacitou o tutor a
alertar os alunos quanto aos cumprimentos de prazos foi o melhor avaliado com 19
AT.
Diante dos resultados apresentados, pode-se inferir que a avaliação quanto à
capacitação das competências gerencias foi positiva. Destaca-se o item 5, com 19
marcações em AT, revelando que o curso foi muito eficiente no sentido de desenvolver
a competência dos tutores quanto ao cumprimento dos prazos, o que é uma
competência mais administrativa. No questionário, os respondentes podiam tecer
considerações sobre essas competências. A fim de complementar os dados
quantitativos, são apresentados, a seguir, comentários livres dos participantes sobre
alguns indicadores. Recebeu-se sete comentários, sendo que os três primeiros foram
mais críticos.
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“O curso poderia abordar melhor o planejamento das atividades, pois
o ato de planejar depende muito da observação realizada no decorrer
da tutoria. Deveria explanar mais sobre planejamento das atividades
de tutoria.” (T6).
O acompanhamento e o relacionamento do tutor com os alunos é
enfatizado no curso, mas o planejamento das atividades de tutoria fica
em segundo plano. (T8).
O curso poderia focar um pouco mais no planejamento e
gerenciamento das atividades de tutoria. (T24).
O curso fornece suporte para atender as competências gerenciais,
mas é preciso dedicação por parte do aluno. (T10).
É necessário trabalhar com diferentes perfis da equipe. Por isso, o
perfil do tutor deve contemplar a gestão de pessoas para lidar com as
relações interpessoais. (T12).
A aprendizagem nesses aspectos deram-se principalmente pelo
exemplo dado na atuação da própria tutora. (T13).
O uso da plataforma e de seus recursos é tão importante quando a
parte pedagógica. (T17).
O planejamento das atividades fica sob a responsabilidade do
proponente do curso, contudo podemos criticar e apresentar
sugestões. (T20).

Observa-se nas falas dos tutores, T6, T8 e T24, a necessidade de um maior
aprofundamento no ato de planejar as atividades de tutoria. O planejamento é
importante em qualquer atividade profissional, e no que se refere à tutoria em EaD
não é diferente. O tutor atua em várias frentes no curso a distância, ele se relaciona
com diferentes atores desse processo, daí a necessidade de saber se organizar e
administrar seu tempo/ações para atender todas as demandas que a prática exige.
Essas falas corroboram o que se viu na revisão da literatura e está expresso no
Quadro 1.

4.2.2 Análise das competências pedagógicas
A categoria Competências Pedagógicas foi avaliada a partir de 17 indicadores,
os quais se encontram registrados na Tabela 8.
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Tabela 8 - Resultados referentes ás competências pedagógicas
O curso abordou a importância do tutor:

AT

AP NA NR

6. estimular o pensamento crítico dos alunos?

15

7

2

7. fomentar a busca da autonomia do aluno?

18

5

1

-

8. provocar a iniciativa e a construção do conhecimento?

18

5

1

-

9. fornecer rápido feedback ao aluno?

21

2

1

-

10. conhecer o conteúdo do curso?

15

8

1

-

11. orientar leituras?

15

9

-

-

12. desenvolver as estratégias de ensino propostas no AVA?

13

10

1

-

13. propor materiais para pesquisa?

11

13

-

-

14. desenvolver a participação colaborativa?

17

7

-

-

15. provocar o desejo de aprender?
16. mediar discussões, evitando que o aluno saia do foco do
conteúdo?
17. cuidar da postura / linguagem na mediação

13

10

1

-

19

5

-

17

5

2

-

18. elogiar as participações pertinentes?
19. estabelecer estratégias para solução dos problemas inerentes às
atividades de ensino-aprendizagem?
20. apresentar ideias ou caminhos para resolução de uma atividade?
21. auxiliar os alunos a resolver questões pedagógicas que possam
impedir o progresso no curso?
22. mediar o processo de aprendizagem?

20

4

-

-

14

8

1

1

12

11

1

-

15

9

-

-

17

5

1

1

-

Legenda: AT= Atende totalmente; AP= Atende parcialmente; NA= Não atende; NR = Não Respondeu.
Fonte: A autora (2017).

Os dados apresentados na Tabela 8 indicam que dos 17 itens relativos às
competências pedagógicas, oito indicadores foram avaliados como AT e nove como
AP, o que evidencia o julgamento positivo destas competências. O padrão NA aparece
em poucas marcações, tornando-se irrelevante mencioná-lo.
A fim de facilitar o entendimento do leitor, optou-se por analisar os itens por
semelhança nos padrões de julgamento, o que culminou em dois blocos. O primeiro
refere-se aos itens que obtiveram julgamento AT. Na ordem decrescente dos valores,
os indicadores melhor avaliados foram reordenados do seguinte modo: (a) fornecer
rápido feedback aos alunos – 21; (b) elogiar as participações pertinentes – 20; (c)
mediar discussões, evitando que o aluno saia do foco do conteúdo – 19; (d) fomentar
a busca de autonomia do aluno e (e) provocar a iniciativa e a busca do conhecimento,
ambos com 18 marcações; (f) desenvolver a participação colaborativa (g) cuidar da
postura/linguagem na mediação e (h) mediar o processo de aprendizagem, os três
igualmente com 17.
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Ao ser indagado se o curso abordou a importância de (a) fornecer rápido
feedback aos alunos, percebe-se a marcação AT quase que unânime, indicando
coerência com o que estabelece o Manual do instrutor/tutor do curso de formação da
SFP. Em um dos itens que trata das competências do tutor, informa-se que ele deve
“responder o aluno obrigatoriamente em até 24 horas”, o que sugere uma
preocupação em não só cumprir essa demanda, como também desenvolver essa
competência de forma eficiente nos alunos/tutores. Acredita-se que o tutor deve
observar e acompanhar se os seus alunos estão conseguindo realizar as tarefas
solicitadas, dentro dos prazos estipulados e, caso não consigam, verificar o porquê da
dificuldade. É nesse contexto que a tutoria atua a fim de propiciar ao aluno uma
aprendizagem onde ele se sinta sempre assistido e acolhido.
Segundo Lucena (2000, p. 4) “ao professor, caberá formular um espaço
educativo capaz de ‘olhar o rosto de cada aluno’, mesmo à distância, a fim de que a
sua presença não se torne um hábito, o que faria dele um objeto entre os objetos”.
Observa-se que, embora esses tutores estejam preocupados com o
cumprimento de exigência do curso (dar rápido feedback), essa questão é muito
importante no contexto da EaD.
Maia e Mattar, (2008, p. 77) falam da relevância do feedback do tutor na EaD,

uma das funções mais importantes do tutor é justamente dar feedback
constante a seus estudantes. [...] à distância, o estudante se sente
mais abandonado, os canais de comunicação são reduzidos, portanto
o feedback do professor torna-se um elemento crítico para reforçar o
aprendizado.

No item (b) elogiar as participações pertinentes, observa-se julgamento
bastante positivo com 20 marcações, evidenciando o bom desempenho desse
indicador. Nogueira e Both, (2012, p. 98), também reforçam a importância desse
desenvolvimento, ao afirmarem que:

No ambiente virtual de aprendizagem (AVA), a construção do
conhecimento é exercida através da sinergia dos conteúdos à prática,
com o apoio motivacional do tutor, incentivando os alunos ao estudo,
a leitura e realizando, elogiando trabalhos e atividades, sempre
apresentando alternativas e estratégias de estudo [...]

Sendo assim, o tutor deve possuir domínio do conteúdo específico a ser
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trabalhado; habilidade para estimular a busca de resposta pelo participante;
disposição para continuar aprendendo; domínio de técnicas motivacionais aplicáveis
à EaD. Deve possuir domínio dos conhecimentos, dos recursos didáticos disponíveis;
dos critérios e da perspectiva de avaliação inseridos no curso.
Quanto ao item (c) mediar discussões evitando que o aluno saia do foco do
conteúdo, registrou-se 19 AT, apontando também a eficiência do curso nesse aspecto.
Os itens (d) fomentar a busca de autonomia do aluno e (e) provocar a iniciativa
e a busca do conhecimento obtiveram o mesmo número de marcações (18), revelando
a conexão entre esses indicadores. Na EaD a autonomia é característica fundamental
para que o aluno atinja plenamente seus objetivos no processo de aprendizagem. Ela
anda junto com a busca do conhecimento, a reflexão-crítica e a transformação de
ideias em novos saberes.
Palloff e Pratt (2002), afirmam que para atuar online os professores necessitam
ser flexíveis, agindo como facilitadores, buscando libertar-se do desejo de controlar
todo o processo ensino-aprendizagem, permitindo que este flua naturalmente,
incorporando as agendas pessoais de seus alunos neste processo. É fundamental a
empatia do tutor para com os cursistas, pois a confiança do aluno em seu tutor facilita
o desenvolvimento do trabalho, auxiliando o discente na sua caminhada em busca do
conhecimento.
Cabe ao tutor a tarefa de criar estratégias que propiciem ambientes
colaborativos e favoreçam o desenvolvimento de tais competências. Moran, Masetto
e Behrens (2000, p. 168), apontam algumas estratégias que podem auxiliar o tutor
nesse sentido, tais como:

estar mais voltado à aprendizagem do aluno, estabelecer relações de
empatia, promover co-responsabilidade e parceria, criando clima de
mútuo respeito para com todos os participantes, abordar a construção
do conhecimento como o eixo da articulação da prática educativa,
praticar a criatividade como uma atitude alerta para buscar, com o
aluno, situações novas e inesperadas, ter disponibilidade de diálogo,
considerar a subjetividade e a individualidade dos atores do processo
educativo, cuidar para que sua expressão e comunicação sempre
estejam em condições de ajudar a aprendizagem e incentivar o
aprendiz, comumente para dialogar, lançar perguntas orientadoras,
propor desafios, reflexões e situações problema.

Já os itens (f) desenvolver a participação colaborativa, (g) cuidar da
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postura/linguagem na mediação e (h) mediar o processo de aprendizagem, também
com o mesmo número de marcações 17, foram avaliados positivamente como AT,
embora a sua faixa/pontuação esteja próxima ao ponto de corte (15) para ser
considerado AP.
A modalidade de ensino a distância requer cuidados que não podem nem
devem ser ignorados, para que sua proposta de ensino seja efetivamente alcançada.
O foco principal sempre deve ser o aluno, havendo uma preocupação constante com
a qualidade do aprendizado e de sua formação.
Para uma melhor visualização dos dados que não obtiveram uma pontuação
mais positiva, apresenta-se um recorte das competências pedagógicas, que foram
mais avaliadas com o padrão de julgamento AP. Embora em todos indicadores
verifique-se uma pontuação maior no padrão AT, vale lembrar que o ponto de corte
para o padrão de julgamento AP era de 15 a oito respondentes.
Tabela 9 - Recorte da tabela competências pedagógicas
O curso abordou a importância do tutor:

AT

AP

NA

NR

6. estimular o pensamento crítico dos alunos?

15

7

2

-

10. conhecer o conteúdo do curso?

15

8

1

11. orientar leituras?

15

9

-

-

12. desenvolver as estratégias de ensino propostas no AVA?

13

10

1

-

13. propor materiais para pesquisa?

11

13

0

-

15. provocar o desejo de aprender?
19. estabelecer estratégias para solução dos problemas inerentes
às atividades de ensino-aprendizagem?
20.apresentar ideias ou caminhos para resolução de uma
atividade?
21. auxiliar os alunos a resolver questões pedagógicas que
possam impedir o progresso no curso?

13

10

1

-

14

8

1

1

12

11

1

-

15

9

-

-

Legenda: AT= Atende totalmente; AP= Atende parcialmente; NA= Não atende; NR = Não Respondeu.
Fonte: A autora (2017).

No item 6, estimular o pensamento crítico dos alunos, percebe-se que as
marcações foram diluídas, com 15 AT, sete AP e dois NA, deixando esse item fora da
faixa de corte. Infere-se que este indicador obteve uma avaliação mediana, sujeita à
melhoria.
Em consonância com essa avaliação, cabe aqui mencionar a fala de T17, ao
registrar que estimular o aluno não significa necessariamente condicionar suas ações.
Para Rainbolt (2010, p. 41), “[...] o pensamento crítico é a habilidade de avaliar
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corretamente os argumentos feitos por outros e construir bons argumentos por si
mesmo”. O papel do tutor, nesse sentido, é propiciar aos alunos discussões
interessantes, contextualizadas, criar um ambiente acolhedor, onde todos possam
trazer suas experiências e conhecimentos sem medo. E a partir daí estimulá-los a
refletir sobre os temas debatidos, construindo e reconstruindo novos conhecimentos.
Quanto ao item 10, conhecer o conteúdo do curso, 15 participantes
consideraram o padrão AT e cinco AP, o que reflete avaliação positiva deste item.
Os itens 11, orientar leituras e 21, auxiliar os alunos a resolver questões
pedagógicas que possam impedir o progresso no curso, tiveram o mesmo número de
marcações, sendo 15 AT e nove AP, o que denota uma percepção positiva dos
participantes.
Nos itens 12, desenvolver as estratégias de ensino propostas no AVA, e no 15,
provocar o desejo de aprender, tiveram o mesmo número de marcações, com 10
respostas em AP e uma em NA, revelando uma melhoria nessa avaliação.
Para constituir um ambiente virtual de aprendizagem é preciso que haja
interação entre os atores do processo. Assim, a atuação do tutor é de suma
importância, visto que é sua responsabilidade estreitar os laços e diminuir a distância
entre os alunos. Nesta direção, Berge (1995) destaca como função inerente à prática
da tutoria a criação de um vínculo de confiança entre aprendiz e tutor, buscando
promover um ambiente de colaboração, podendo minimizar as dificuldades
vivenciadas ao longo do curso.
O item 13, propor materiais para pesquisa foi o único indicador que obteve
concentração das respostas no padrão de julgamento AP, com 13 marcações,
revelando a necessidade de um olhar mais cuidadoso para esse indicador.
Considerando que atualmente são inúmeras as fontes de informação disponíveis, o
que às vezes deixa o aluno inseguro em suas escolhas, é importante que o tutor possa
orientá-lo na busca de material confiável e de qualidade.
Na EaD o tutor é o ponto de apoio dos alunos. Ele é a pessoa que direciona,
auxilia e, principalmente, motiva o aluno no processo ensino-aprendizagem, ou seja,
pode-se dizer que o tutor é um pilar que sustenta e dá suporte por diferentes meios e
formas.
Hanna (apud ALVES; NOVA, 2003, p. 37) apresenta algumas sugestões para
o professor que deseja iniciar algum curso a distância. Sugere que, ele deve se
preocupar com:

50

desenvolver habilidades para o ensino online; conhecer seus
aprendizes; conhecer o ambiente online; aprender sobre os recursos
tecnológicos; criar múltiplos espaços de trabalho, de interação e
socialização; criar relacionamentos pessoais online; desenvolver
comunidades pessoais online e desenvolver comunidades de
aprendizagem, etc.

Nesta perspectiva entende-se que o tutor deve buscar um perfil próprio e,
principalmente, estar preparado para o trabalho que irá assumir; para tanto, deve estar
frequentemente participando de formações e cursos de aperfeiçoamentos específicos.
Com relação a esta categoria, pode-se ainda dizer que o tutor precisa conhecer
a diversidade de ferramentas comunicacionais, as estratégias pedagógicas e de todos
os elementos e estrutura do curso em questão.
Garcia, Schlunzen e Schlunzen Junior (2007) destacam que o formador
pedagógico (entendido aqui como tutor) precisa desenvolver suas atividades
pedagógicas de tal forma que identifique no seu aluno as carências educacionais ou
emotivas que este sinalizar. Talvez a palavra mais apropriada para essa habilidade
seja ‘sensibilidade’:
quando os alunos expressam suas ideias nos momentos de diálogos
ou por outras formas de troca, pelo trabalho no curso, demonstrando
conhecimento e sentimento, permitindo-lhes saber ou, ao menos,
imaginar o que se estava passando com cada um deles. (GARCIA;
SCHLUNZEN; SCHLUNZEN JUNIOR, 2007, p.186).

A seguir, comentários livres dos tutores com relação às competências
pedagógicas.

O curso é bem estruturado, onde a aprendizagem vai sendo formada
aos poucos, mas fornecendo subsídios para a preparação do tutor.
Com relação ao item 20 não consigo ter tão claro esse suporte, até
mesmo por causa das diversas situações envolvendo o tutor e o aluno.
(T10).
A aprendizagem nesses aspectos deram-se principalmente pelo
exemplo dado na atuação da própria tutora. (T13).
O fórum de discussão e as mídias apresentadas na formação foram
muito importantes para a minha formação. (T20).
Poderia ser estimulado o uso de outros recursos além do fórum de
discussão como: chat, wiki, etc. (T24).

51

Destaca-se na fala de T10 seu comprometimento com a estrutura e forma como
o curso foi conduzido. Já T20 expressa a importância do fórum e das mídias para sua
formação, o que aponta a boa avaliação do curso nesse quesito. Vale lembrar que o
uso do fórum por si só não leva o aluno a uma aprendizagem significativa. O fórum
como recurso para formação significativa deve estar inserido em um ambiente de
construção coletiva/colaborativa. Para Harasim (apud LOBATO, 2013, p. 2):
Os fóruns devem ser utilizados como estratégia de comunicação e
diálogo, permitindo a produção do saber. O favorecimento do diálogo,
a troca de opiniões e experiências, o debate de ideias, a construção
de saberes e a possibilidade de reflexão sobre as mensagens
postadas são quesitos fundamentais para a aprendizagem
colaborativa, tão valorizada na Educação a Distãncia.

Em contrapartida, T24 aponta a necessidade de se agregar outros recursos
além do fórum. Lobato (2013, p. 2) reforça a importância de se propor uma variedade
de recursos no curso a distância:

em um ambiente virtual de aprendizagem, além do fórum de discussão
on-line, outros recursos fornecidos pela internet podem ser utilizados:
bate-papo, correio eletrônico, vídeos, animações, simulações e web
wiki. Este último recurso merece atenção muito especial, pois as
informações nele contidas podem ser modificadas a qualquer
momento e por qualquer usuário da internet.

Diante de tais registros, pode-se inferir que o curso produziu aspectos positivos
no que se refere a abordar a importância das competências pedagógicas na prática
do tutor. No entanto, o número maior de marcações no padrão AP sugere que há
espaço para que esses indicadores sejam lapidados.

4.2.3 Análise das competências sociais
Na Tabela 10 encontra-se a categoria das Competências Sociais, composta
por 11 indicadores. Vale lembrar que aqui, também, os itens foram agrupados e
analisados por semelhança nos padrões de julgamento.
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Tabela 10 - Resultados das competências sociais
O curso abordou a importância do tutor:
23. criar um ambiente que estimule e favoreça a aprendizagem e a
interação?
24. incentivar os alunos a utilizarem os canais de interação para a
tutoria?
25. estimular os questionamentos e a resolução de dúvidas?
26. ouvir o aluno?
27. ser ético?
28. tratar os alunos com respeito?
29. ter bom relacionamento interpessoal?
30. criar vínculos afetivos?
31. conhecer a realidade dos seus alunos: pessoal, social, familiar
e escolar?
32.estimular a construção de conhecimentos de forma
colaborativa?
33. intervir nos casos de conflito ou divergências de ideias?

AT

AP

NA

NR

19

5

-

-

17

7

-

-

18
22
24
24
21
10

5
2
3
12

1
1

1

2

13

9

-

17

7

-

-

17

7

-

-

Legenda: AT= Atende totalmente; AP= Atende parcialmente; NA= Não atende; NR= Não Respondeu.
Fonte: A autora (2017).

Na leitura da Tabela 10 observou-se marcação expressiva no padrão AT (nove
perguntas). Com exceção dos itens 30, criar vínculos afetivos, e 31, conhecer a
realidade dos seus alunos, pessoal, social, familiar e escolar, que foram julgados
como AP pelos participantes, pode-se admitir que o curso produziu efeitos positivos
no que se refere às competências sociais.
No item 23, ao serem indagados se o curso abordou a importância de o tutor
criar um ambiente que estimule e favoreça a aprendizagem e interação, os
respondentes indicaram 19 AT e 5 AP, o que leva a interpretar-se este item como bem
avaliado. Palloff e Pratt (2002) sugerem que o tutor é quem propicia aos cursistas um
ambiente social estimulador de aprendizagem, utilizando recursos didáticos
disponíveis pela mediação da tutoria.
São diversos os momentos sociais vivenciados pelo tutor, como por exemplo:
a interação tutor-aluno(s); a interação aluno-aluno(s); o próprio processo de ensinoaprendizagem em um ambiente virtual, através da produção das mensagens, dos
feedbacks fornecidos, dos incentivos à participação, dos esclarecimentos, entre
outros.
A mediação pedagógica passa a ser consolidada na interação virtual entre
professores-alunos e alunos-alunos. O conceito de mediação pedagógica é
apresentado por Masetto (2008, p. 144):
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por mediação entendemos a atitude, o comportamento do professor
que se coloca como um facilitador, incentivador ou motivador da
aprendizagem do aluno, que se apresenta com a disposição de ser
uma ponte entre o aprendiz e sua aprendizagem – não uma ponte
estática, mas uma ponte “rolante”, que ativamente colabora para que
o aprendiz chegue aos seus objetivos.

No ambiente de aprendizagem, o tutor precisa ser muito cuidadoso com o
aspecto social e afetivo, evitando a associação entre distância física e distanciamento
pessoal. Assim, precisa estar presente, fazendo com que os alunos se sintam
apoiados e encorajados em seu processo de ensino-aprendizagem. Cabe aqui trazer
a fala de T17 ao revelar suas dúvidas/inquietações quanto à presença da afetividade
na EaD: “Existem diversos trabalhos sobre afetividade em EAD. Nenhum deles ainda
me convenceu”.
Coelho e Haguenauer (2004, p. 9) enfatizam que ao tutor “são necessárias a
sensibilidade, a afetividade e a receptividade, pois uma educação que se realiza a
distância não significa que deva estar distanciada do relacionamento humano”. Nesse
sentido, é importante que o professor-tutor seja cuidadoso e atento às demandas de
seus alunos promovendo situações de comunicação, formulando perguntas, dando
feedbacks, motivando e transmitindo confiança a todos.
Compreende-se, assim, que a função social do tutor tem como objetivo a
facilitação educacional, incentivando a formação de comunidades virtuais, motivando
os alunos a sentirem prazer nas práticas interativas ou colaborativas.
O tutor tem como meta possibilitar a constituição de um espaço respeitoso,
permitindo a participação de cada indivíduo de acordo com seu tempo e estilo de
aprendizagem, propiciando marcas sociais que constituem a formação de
comunidades online. Palloff e Pratt (2002, p.104) traduzem esta função como:
[...] estímulo às relações humanas, com a afirmação e o
reconhecimento da contribuição dos alunos; isso inclui manter o grupo
unido, ajudar de diferentes formas os participantes a trabalharem
juntos por uma causa comum e oferecer aos alunos a possibilidade de
desenvolver sua compreensão da coesão do grupo.

No item 23, indagados se o curso abordou a importância de o tutor criar um
ambiente que estimule e favoreça a aprendizagem e interação, os respondentes
indicaram 19 AT e cinco AP, o que sugere uma boa avaliação.

54

O ambiente de aprendizagem é de extrema importância para o bom
desenvolvimento do trabalho dos tutores e para o desempenho dos estudantes. Os
resultados do processo de aprendizagem na EaD são consequência da interação que
há entre os recursos, as informações e os alunos que compõem o processo em
questão. Cabe ao tutor promover a socialização do grupo, ajudando no processo de
construção do conhecimento apoiado nos recursos didáticos, buscando sempre uma
aprendizagem colaborativa.
Quanto aos itens 24, incentivar os alunos a utilizarem os canais de interação
para a tutoria, 32, estimular a construção de conhecimentos de forma colaborativa e
33, intervir nos casos de conflito ou divergências de ideias, encontrou-se 17
participantes indicando à opção AT, e sete a opção AP, o que revela uma avaliação
positiva dos indicadores.
Para Leal (2007 p. 3) “o tutor é um educador à distância, um professor no
espaço virtual, exercendo a sua função de formar o aluno”. Percebe-se que, segundo
a autora, o trabalho da tutoria não serve apenas para instrumentalizar o processo de
ensino-aprendizagem na EaD com competências técnicas, mas deve acompanhar
também o processo de desenvolvimento e construção do conhecimento dos alunos
de forma contínua e reflexiva.
No item 25, estimular os questionamentos e a resolução de dúvidas, encontrouse também uma percepção positiva com 18 respostas AT, e cinco AP.
Com relação ao item 26, ouvir o aluno, a quase totalidade dos 24 participantes
indicou atendimento total ao item; somente dois respondentes declararam
atendimento parcial.
Já nos itens 27, ser ético, e 28, tratar os alunos com respeito, todos os
participantes indicaram AT, o que revela a efetividade no desenvolvimento desses
dois indicadores.
No item 29, ter bom relacionamento interpessoal, a maioria dos respondentes
considerou que ele foi atendido totalmente; apenas três tutores apontaram
atendimento parcial. Entende-se, portanto, que o item foi bem avaliado.
No item 30, criar vínculos afetivos, as marcações se equilibraram com 10 AT e
12 AP, sugerindo que há espaço para que este indicador seja revisto e conduzido de
forma mais efetiva.
Por último, cabe destacar o item 31, conhecer a realidade dos seus alunos:
pessoal, social, familiar e escolar, que obteve a marcação de 13 respondentes no
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padrão AP e nove no padrão NA. Apenas dois participantes assinalaram o
atendimento total. Entende-se que este item teve uma avaliação negativa, sendo
necessários ajustes e aprimoramento para se chegar a um atendimento total deste
indicador.
Os depoimentos de T10 e T24 reforçam a percepção dos participantes quanto
ao julgamento do item 31.

Há grandes incentivos das competências sociais, entretanto por mais
que o tutor faça para estimular o aluno nem sempre funciona. Quanto
ao item 31, não foi possível perceber esse tipo de enfoque no curso,
nem mesmo com os participantes. No meu caso especificamente, não
houve nenhuma tentativa de buscar maiores conhecimentos no campo
familiar. (T10).
Percebe-se o empenho em desenvolver as competências sociais no
decorrer do curso, porém não no nível do item 31. (T24).

4.2.4 Análise das competências técnicas
Tabela 11 - Resultados das competências técnicas
O curso contribuiu para:
34. transformá-lo em um tutor capaz de utilizar as tecnologias no
AVA- Moodle?
35.auxiliá-lo na resolução de problemas técnicos e
administrativos?

AT

AP

NA NR

11

11

1

1

4

13

4

3

Legenda: AT= Atende totalmente; AV= Atende parcialmente; NA= Não atende; NR= Não Respondeu.
Fonte: A autora (2017).

Os dados da Tabela 11 evidenciam que no aspecto das competências técnicas
os participantes julgaram que o curso atendeu parcialmente no sentido de transformálo em usuários das tecnologias no AVA - Moodle. Esse item obteve 11 marcações nos
padrões AT e AP, indicando equilíbrio na percepção dos respondentes. No sentido de
auxiliá-los na resolução de problemas técnicos e administrativos, 13 participantes
indicaram o padrão AP, tendo quatro marcações em AT e NA.
Maia (2002, p.13) refere-se às competências tecnológicas como:
domínio técnico suficiente para atuar com naturalidade, agilidade e
aptidão no ambiente que está utilizando. É preciso ser um usuário dos
recursos de rede, conhecer sites de busca e pesquisa, usar e-mails,
conhecer a etiqueta, participar de listas e fóruns de discussão, ter sido
mediador em algum grupo (e-group).
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Nesse sentido, é primordial que o tutor saiba utilizar as ferramentas do AVA,
buscando promover não só a aprendizagem colaborativa, mas também, a
interatividade, ampliando cada vez mais as possibilidades em relação ao uso das
TDIC
A seguir, comentários livres dos tutores com relação às competências técnicas.
O curso poderia ter um módulo voltado para a utilização do AVA
Moodle. Quando fui conteudista e tutora de outro curso tive dúvidas,
principalmente no gerenciamento das avaliações. (T8).
Com relação a utilizar as tecnologias é muito claro. Quanto ao item 35
é possível conseguir ajuda para resolver possíveis problemas, mas
dizer que o tutor consegue fazer isso só, acredito que neste caso não
atende. (T10).
A aprendizagem nesses aspectos deram-se principalmente pelo
exemplo dado na atuação da própria tutora. (T13).
O curso que fiz, pouco (ou nada) me preparou para o uso prático da
plataforma e seus recursos. Em tempo: Não fiz o curso no NCE, fiz
pela PR4. (T17).
Embora a PR-4 ofereça um curso voltado especificamente para o
Moodle (Moodle na prática), seria interessante abordar mais
funcionalidades do Moodle no curso de formação de tutores. (T24).

Esses comentários merecem ser apreciados pela Coordenação do Curso, pois
podem redundar em mudanças na prática pedagógica.

4.2.5 Síntese do desempenho dos itens
O Gráfico 3 sintetiza o desempenho dos indicadores observados nas quatro
categorias propostas para este estudo e como foram atendidos de acordo com os
padrões de julgamento AT, AP e NA, segundo a opinião dos participantes.
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Gráfico 3 - Desempenho dos itens

Fonte: A autora (2017).

Do conjunto de 35 itens do questionário, 18 foram considerados como ‘atende
totalmente’ e 15 ‘atende parcialmente’, o que oferece um total de 33 itens bem
avaliados. Nenhum item foi considerado não atende e dois itens ficaram fora da linha
de corte para os padrões AT e AP.
Embora o total das marcações tenha se concentrado nos padrões de
julgamento positivos AT e AP, o número de percepções em atende parcialmente
merece destaque. Entende-se que há necessidade de rever estes indicadores no
intuito de ajustá-los, fomentando, a tomada de decisões para melhoria na qualidade
do curso.
4.2.6 Resultados da escala de mensuração
Após responderem as indagações referentes às competências gerenciais,
pedagógicas, sociais e técnicas, os participantes registraram suas percepções em
relação ao conteúdo ministrado no curso, em uma escala com valores de 1 a 5. O
objetivo dessa escala era avaliar a suficiência e pertinência do conteúdo do curso para
sustentar a prática da tutoria.
Quadro 5 – Suficiência e pertinência do conteúdo para sustentar a prática da tutoria?

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Módulos
Suficiência
Valores 
1 2 3 4
5
Ambientação
- - 4 9 11
Introdução a Educação a Distância
- 1 4 8 11
O papel do tutor e suas competências - 1 2 10 11
O aluno virtual
- 1 4 8 11
Avaliação na EaD
- - 5 9 10
Mediação (atividade prática)
1 - 5 5 13

1
1
1
1
-

Pertinência
2 3 4 5
1 4 9 9
1 5 7 11
1 1 9 11
1 1 8 12
2 2 9 10
1 4 7 11

Legenda: 5 – Excelente; 4 – Muito Bom; 3 – Bom; 2 – Satisfatório; 1 – Insuficiente.
Fonte: A autora (2017).

58

No que tange à suficiência do conteúdo do curso para sustentar a prática de
tutoria, observa-se que os seis módulos obtiveram uma pontuação alta. Destaca-se o
Módulo VI, Mediação, que se destina ao desenvolvimento da atividade prática. Nele,
o aluno pode vivenciar o que foi abordado no decorrer do curso, experimentar a melhor
forma de lidar com as dificuldades e desafios da prática da tutoria. Essa percepção
reforça a importância de se aliar a teoria à prática no processo de aprendizado.
WROBEL et al. (2010, p. 344) entendem que “o acompanhamento do trabalho do tutor
é vital na complementação de sua formação. Não basta prepará-lo para uma situação
hipotética. É necessário observar, na prática, a sua reação, a forma como cada um
lida com os alunos”.
Quanto à pertinência do conteúdo do curso, prevaleceu também, uma
pontuação alta entre o valor mais alto 5, seguido do valor 4, por parte da maioria dos
respondentes com relação aos seis módulos. O destaque foi o módulo IV, aluno virtual,
que obteve melhor avaliação, com 12 participantes indicando o valor máximo (5).

4.2.7 Resultados sobre o grau de satisfação com o curso

Gráfico 4 - Grau de satisfação com o curso

Fonte: A autora (2017).

Com base nos dados apresentados, referente ao grau de satisfação em relação
ao curso vivenciado, sete participantes responderam que o curso foi excelente, onze
disseram que foi muito bom, cinco consideraram bom e apenas um assinalou que o
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curso foi satisfatório.

Constata-se, assim, que o curso proporcionou aos seus

participantes conhecimentos relevantes para o seu desenvolvimento na prática da
tutoria.
Dessa forma, pode-se afirmar que os ensinamentos oferecidos no decorrer do
curso forneceram um bom embasamento, ampliando os conhecimentos da EaD e,
consequentemente, preparando os alunos para atuarem como tutores. Validando a
percepção positiva dos participantes quanto à suficiência, à pertinência e
contribuições do curso na formação do tutor.

60

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste capítulo, são apresentadas as conclusões e recomendações acerca do
objeto deste estudo avaliativo – o Curso de Formação de Tutores da Universidade
Federal do Rio de Janeiro.

5.1 CONCLUSÕES
O curso Formação de Tutores, oferecido pelo NUCAD/UFRJ, visou capacitar
docentes e técnico-administrativos, nas dimensões pedagógica, técnica e gerencial
da tutoria, para atuarem em cursos de capacitação e extensão na modalidade a
distância.
Segundo os Referenciais de Qualidade para a Educação a Distância
(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2007, p. 21), “O corpo de tutores desempenha papel
de fundamental importância no processo educacional de cursos superiores a distância
e compõem quadro diferenciado, no interior das instituições”. Entende-se, pois, que a
tutoria não deve ser apenas uma peça na engrenagem da EaD, mas um elemento que
agrega valor ao curso, tendo em vista a diversidade de funções/competências a serem
desenvolvidos pelo tutor na sua trajetória.
Na avaliação, as questões avaliativas servem para guiar o estudo, além de
darem norte ao fechamento de um ciclo. Assim, devem ser retomadas e respondidas,
de modo que se verifique se o estudo apresenta conclusões pertinentes ao que se
pretendia avaliar.
No presente estudo, foram elaboradas três questões. A primeira buscou avaliar
em que medida o curso formou tutores de acordo com os requisitos expressos na
literatura pedagógica sobre o papel/atribuições da tutoria. A revisão bibliográfica
evidenciou que são inúmeras as competências necessárias ao tutor, ele deve ser
capaz de transitar entre as competências gerenciais, pedagógicas, sociais e técnicas,
o que aumenta sua responsabilidade no exercício da tutoria, e impõe a necessidade
de se investir constantemente na sua formação.
Os resultados levantados sobre as competências, gerenciais, pedagógicas,
sociais e técnicas expressam que o curso obteve êxito na maior parte dos requisitos,
visto que do conjunto de 35 itens avaliados, 33 tiveram boa avaliação, o que revela a
consonância entre as competências desenvolvidas no curso com o que está expresso
na literatura pedagógica sobre o assunto.
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Quanto à segunda questão, que buscou responder até que ponto os conteúdos
do Curso foram pertinentes e suficientes para o exercício da tutoria, pode-se dizer que
o curso abordou conteúdos relevantes e consistentes para formação do tutor. Os
dados obtidos na escala de mensuração indicam essa percepção, dado que os seis
módulos ministrados no curso receberam elevada pontuação quanto a seus
conteúdos.
No que tange à terceira e última questão avaliativa - qual o grau de satisfação
dos tutores com o curso - ficou evidente que o nível de satisfação foi alcançado, tendo
em vista a concentração das respostas nas opções Excelente e Muito Bom. Vale
relembrar a fala de T10: “O curso é bem estruturado, onde a aprendizagem vai sendo
formada aos poucos, mas fornecendo subsídios para a preparação do tutor”.
Conclui-se que, na visão de seus egressos, o curso cumpriu seu objetivo
principal de capacitar docentes e técnico-administrativos para atuarem como tutores
a distância.

5.2 RECOMENDAÇÔES
Tão importante quanto apresentar os resultados e as conclusões advindas do
estudo em questão, situam-se as recomendações voltadas para a melhoria do curso.
Vianna (2000, p. 166) entende que a avaliação deve ser um instrumento de reflexão:

ao planejarmos uma avaliação pretendemos expressar nossas
conclusões ao final do trabalho, avaliamos, assim, com vistas ao
estabelecimento de manifestações que possam contribuir para a
definição e posterior solução de um problema; contudo, o
planejamento de uma avaliação tem outro objetivo bastante explícito,
que é o de promover o pensamento em profundidade sobre o
fenômeno avaliado. É evidente que as conclusões a partir dos dados
são importantes, mas o realmente relevante é que a avaliação seja um
estímulo para o pensamento na procura de conhecimentos que levem
à solução dos problemas educacionais.

Nesta direção, elencam-se as seguintes recomendações, com a finalidade de
contribuir para os futuros cursos de Formação de Tutores da UFRJ.
 Divulgar os resultados para todos os interessados na avaliação,
especialmente os coordenadores, supervisores e egressos do curso;
 Rever aspectos do curso que se referem aos itens que foram avaliados com
atendimento parcial, em sua maioria inserida no conjunto das competências
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pedagógicas e técnicas, com vistas a melhorá-los e elevar a qualidade do curso.
Espera-se que esta experiência possa fomentar novas propostas de cursos de
formação de tutores a serem oferecidos pela UFRJ.
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APÊNDICE A – Convite para validação do instrumento

Prezado(a) Avaliador(a),
Faço parte do Programa de Mestrado Profissional em Avaliação, da Fundação
Cesgranrio. O objetivo do meu estudo é avaliar o curso de Formação de Tutores
oferecido pela UFRJ/PR-4, no que tange à suficiência e pertinência de seus conteúdos
e contribuições dadas à formação dos futuros tutores.
Para coleta de dados foram organizados dois instrumentos – questionário do tipo
misto, com 34 questões fechadas, seguidas de espaços para comentários livres e uma
escala do tipo Likert.
Solicito sua colaboração no sentido de avaliar os instrumentos julgando os itens
quanto: (a) adequação ao objetivo do estudo; (b) organização e clareza textual; (c)
pertinência, além de sua contribuição em outros aspectos que julgar conveniente para
validação destes instrumentos de avaliação.

Grata pela colaboração.

Cordialmente,

Mônica Ferreira
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Objetivo do estudo: avaliar o curso de Formação de Tutores, oferecido pela
UFRJ/ PR-4 / NUCAD, no que tange à suficiência e pertinência de seus conteúdos e
contribuições dadas à formação de tutores para atuarem na EAD.
A partir do objetivo do estudo, foram formuladas três questões avaliativas:
 Em que medida o curso formou tutores de acordo com os requisitos
expressos na literatura pedagógica sobre o papel/atribuições da tutoria?
 Até que ponto os conteúdos do Curso foram pertinentes e suficientes para
o exercício da tutoria?
 Qual o grau de satisfação dos tutores com o curso?

Quadro 4 – Critérios, indicadores e padrões do instrumento
Categorias de
Avaliação

Competências
Gerenciais

Competências
Pedagógicas

Indicadores
 planeja e controla as atividades acadêmicas;
 acompanha o aluno em suas atividades;
 controla os prazos relativos à realização das
atividades acadêmicas;
 auxilia os alunos na resolução de problemas
técnicos e administrativos;
 estimula o pensamento crítico dos alunos;
 provoca a busca da autonomia (construção
autônoma do conhecimento);
 fornece feedback;
 conhece o conteúdo do curso (projeto
pedagógico, disciplinas ministradas);
 orienta leituras;
 compartilha estratégias de ensino;
 propõe materiais para pesquisa;
 estimula a participação/ aprendizagem;
 provoca o desejo de aprender;
 conduz discussões, evitando que o aluno saia do
foco do conteúdo;
 estabelece estratégias para solução dos
problemas inerentes às atividades;
 auxilia os alunos a resolver questões pedagógicas
que impedem o progresso no curso;
 respeita o ritmo de aprendizagem do aluno.

Padrões
Atende
Totalmente
Atende
Parcialmente
Não Atende

Atende
Totalmente
Atende
Parcialmente
Não Atende

Competências
Técnicas

 utiliza as tecnologias do Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA)

Atende
Totalmente
Atende
Parcialmente
Não Atende

Competências
Sociais

 cria um ambiente que favorece a aprendizagem e
a interação;
 incentiva os alunos a utilizarem os canais de
interação com a tutoria;
 estimula os questionamentos e a resolução de
dúvidas;
 sabe ouvir com empatia;
 trata os alunos com respeito;

Atende
Totalmente
Atende
Parcialmente
Não Atende
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 atua de forma ética;
 é bem humorado;
 tem bom relacionamento interpessoal (cria
vínculos afetivos);
 busca conhecer a realidade dos seus alunos;
 estimula a construção de conhecimentos de forma
colaborativa;
 intervêm nos casos de conflito ou divergências de
ideias.
Fonte: A autora (2017).
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APÊNDICE B –

Questionário aplicado aos egressos do curso (instrumento
validado)

Prezado(a) Tutor(a),
Sou aluna, em fase de conclusão, do Curso de Mestrado Profissional em Avaliação
da Fundação Cesgranrio e meu estudo tem por objetivo avaliar o curso de Formação
de Tutores oferecido pela PR-4 /UFRJ, no que tange à suficiência e pertinência de
seus conteúdos e contribuições dadas à sua formação.
Na primeira parte, as perguntas se direcionam para alguns dados pessoais, que vão
permitir a elaboração de uma breve caracterização do grupo de participantes. Na
segunda parte, composta por um questionário com espaços para comentários e uma
escala, são buscados os dados substantivos do estudo, que devem gerar a avaliação
do objetivo proposto.
A sua participação não envolverá qualquer risco, pois as informações coletadas serão
analisadas de forma agregada e será garantida a confidencialidade e anonimato das
mesmas.
Diante do exposto, solicito a gentileza de responder o instrumento preenchido,
conforme as instruções, até o dia 11/11/2016, para que possa dar prosseguimento ao
estudo e cumprir um cronograma previamente estabelecido.
Certa de seu apoio desde já agradeço sua valiosa colaboração.
Cordialmente,
Mônica Ferreira
Telefones: (21) 3938-3209 / 3219 / 99769-8966
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APÊNDICE C – Avaliação do curso de formação de tutores
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