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RESUMO 

 

 

A mediação pedagógica na Educação a distância (EaD) tornou-se muito mais dinâmica a 

partir da inserção das Novas Tecnologias de Informação e Comunicação e o desenvolvimento 

dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA), oferecendo ao professor algumas 

ferramentas pedagógicas mais interativas, principalmente, pela possibilidade de interação em 

tempo real entre os participantes. Tendo isso em vista, o presente estudo teve como objetivo 

analisar a atuação do tutor a distância, com relação a sua participação e suas funções em 

acompanhamento aos alunos do Curso de Licenciatura em Pedagogia a distância da 

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF), por intermédio do 

Consórcio CEDERJ. Entendendo a educação como um processo bidirecional, ampliou-se o 

foco de análise deste trabalho e buscou-se também fazer um levantamento da percepção dos 

alunos sobre a prática pedagógica dos tutores e a interação com os mesmos na plataforma do 

curso. Para alcançar esses objetivos, escolheu-se a metodologia de natureza qualitativa, porém 

para facilitar a compreensão do fenômeno estudado, no decorrer da pesquisa utilizou-se 

também estratégias quantitativas. Para análise dos dados consideramos as entrevistas 

realizadas com os tutores e as respostas do questionário dos alunos. A partir desse estudo, 

verifica-se que a pouca interação entre tutores e alunos no ambiente virtual e mais ainda pelo 

telefone (0800), dificulta a mediação pedagógica no processo de ensino e aprendizagem da 

EaD. O estudo apontou também para a necessidade de uma atuação mais autônoma dos 

tutores, no sentido de propor atividades com o uso diversificado das ferramentas digitais 

disponíveis no AVA, sendo o fórum de discussão a principal ferramenta utilizada. Sendo 

assim, reforçou-se a importância de se investir intensamente na formação continuada dos 

docentes on-line, não apenas com treinamentos de poucos dias, mas no sentido de desenvolver 

um processo de formação continuada e compatível com a importância deste profissional no 

processo de ensino e aprendizagem da educação a distância.  

 

Palavras-chave: Educação a Distância - Mediação Pedagógica – Tutoria – CEDERJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Pedagogical mediation in distance education (ED) has become much more dynamic since the 

insertion of new information and communication technologies and the development of virtual 

learning environments (AVA), offering the teacher some more interactive pedagogical tools, 

mainly for the possibility of interaction in time Between the participants. With this in view, 

the present study has as objective to analyze the performance of the distance tutor, in relation 

to its participation and its functions in accompaniment to the students of the Course in 

Pedagogy at distance from the State University of Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF), 

through the CEDERJ Consortium. Understanding education as a bidirectional process, the 

focus of analysis of this work was expanded and it was also sought to raise the students' 

perception about the pedagogical practice of tutors and the interaction with them in the course 

platform. To reach these objectives, a qualitative methodology was chosen, but to facilitate 

the understanding of the studied phenomenon, quantitative strategies were used during the 

research. To analyze the data, we considered the interviews with the tutors and the answers of 

the students' questionnaire. From this study, it is verified that the little interaction between 

tutors and students in the virtual environment and even more by telephone (0800), makes 

difficult the pedagogical mediation in the teaching-learning process of the distance 

education(ED- educação a distância). The study also pointed to the need for a more 

autonomous action of the tutors, in the sense of proposing activities with the diversified use of 

the digital tools available in AVA, being the discussion forum the main tool used. Therefore, 

it was reinforced the importance of investing intensely in the on-going training of on-line 

teachers, not only with a few training days, but in the sense of developing a process of 

continuous training and compatible with the importance of this professional in the teaching- 

Distance learning. 

 

Keywords: Distance Education - Pedagogical Mediation – Tutoring - CEDERJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 
 

Figura 1 – Funcionamento das instituições IES consorciadas, por meio dos polos de 

apoio presencial. ................................................................................................................ 32 

 

Gráfico 1 – Estado civil dos alunos .................................................................................. 70 

Gráfico 2 – Ferramentas pedagógicas utilizadas pelos tutores na plataforma Moodle ..... 77 

Gráfico 3 – Ferramentas pedagógicas mais utilizadas na plataforma, na visão dos 

alunos ................................................................................................................................. 77 

Gráfico 4 – Meio de comunicação mais utilizado pelos alunos para se comunicar com 

os tutores a distância .......................................................................................................... 81 

Gráfico 5 – Tempo que os alunos dedicam ao estudo ...................................................... 81 

Gráfico 6 – Quanto à utilização das ferramentas e recursos do AVA, na percepção dos 

alunos ................................................................................................................................. 83 

Gráfico 7 – Das dificuldades que os alunos enfrentam ao longo do curso ....................... 85 

Gráfico 8 – A interação dos alunos com os tutores na plataforma Moodle ...................... 85 

Gráfico 9 – Avaliação dos critérios relacionados ao tutor a distância .............................. 86 

Gráfico 10 – Avaliação dos alunos sobre as respostas dos tutores ................................... 87 

Gráfico 11 – A interação dos tutores com os alunos na plataforma Moodle .................... 88 

Gráfico 12 – Domínio de conteúdo dos tutores na visão dos alunos ................................ 90 

 

Quadro 1 – Evolução da EaD por diferentes gerações ..................................................... 18 

Quadro 2 – Desenho Curricular – Curso de Pedagogia a distância (licenciatura) ........... 48 

Quadro 3 – O que é ser tutor a distância na EaD ............................................................. 72 

Quadro 4 – A contribuição das ferramentas pedagógicas do Moodle .............................. 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE TABELAS 
 

Tabela 1 – Demonstrativo por sexo dos alunos ................................................................ 69 

Tabela 2 – Faixa etária dos alunos .................................................................................... 70 

Tabela 3 – Tempo de experiência docente no CLPD ....................................................... 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 

 

AEEC - Associação Europeia das Escolas por Correspondência 

AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem 

CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior 

CEAD - Centro de Educação Aberta, Continuada, a Distância  

CECIERJ - Fundação Centro de Ciências e Educação Superior a Distância do Estado do Rio 

de Janeiro 

CEDERJ - Centro de Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro 

CEE - Conselho Estadual de Educação 

CEFET-RJ - Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca 

CFE - Conselho Federal de Educação  

CLPD – Curso de Licenciatura em Pedagogia a Distância 

CNE – Conselho Nacional de Educação 

EaD – Educação a Distância 

IES - Instituições de Ensino Superior  

LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

MEB - Movimento de Educação de Base 

MEC – Ministério da Educação 

ONGs - Organizações Não Governamentais 

POSGRAD - Pós-Graduação Experimental/Tutorial a Distância  

PRONTEL - Programa Nacional Tele-Educação 

SECTI - Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação 

SEED - Secretaria de Educação a Distância SEED 

SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 

SESC - Serviço Social do Comércio 

TIC - Tecnologias da Informação e da Comunicação 

UAB – Universidade Aberta do Brasil 

UENF - Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro 

UERJ - Universidade Estadual do Rio de Janeiro 

UFF - Universidade Federal Fluminense 

UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro 

UFRRJ - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

UNED - Universidade Nacional de educação a Distância 

UNIRIO - Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 

 

 

 

 



 

 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO ................................................................................................................. 12 

 

1  HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA ......................................................... 15 

 

1.1 Um breve percurso sobre a EaD no mundo ....................................................................... 15 

1.2 Aspectos históricos da educação a distância no Brasil .................................................... 21 

1.3 Legislação da Educação a distância no Brasil ................................................................... 24 

1.4 Universidade Aberta do Brasil (UAB) ............................................................................... 30 

 

2 A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO ..................... 34 

 

2.1 O consórcio CEDERJ ........................................................................................................... 34 

2.2 A tutoria no CEDERJ ........................................................................................................... 39 

2.2.1. O tutor presencial .............................................................................................................. 40 

2.2.2. O tutor a distância ............................................................................................................. 41 

2.3 A participação da UENF no consórcio CEDERJ .............................................................. 44 

2.4 O curso de Licenciatura em Pedagogia CEDERJ/UENF ................................................ 45 

2.5 Plataforma Moodle/CEDERJ e seus recursos didáticos .................................................. 49 

 

3 MEDIAÇÃO, PRÁTICA PEDAGÓGICA E INTERAÇÃO EM EDUCAÇÃO A 

DISTÂNCIA ...................................................................................................................... 52 

 

3.1 A mediação e a prática pedagógica em EaD ..................................................................... 52 

3.2 Interação e interatividade: desafios para a Educação a Distância .................................. 55 

3.3 Saberes docentes na Educação a distância ......................................................................... 59 

 

4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E ANÁLISE DOS DADOS ...................... 66 

 

4.1 A construção da pesquisa ..................................................................................................... 66 

4.2 Um breve perfil dos sujeitos pesquisados .......................................................................... 69 

4.3 A visão dos sujeitos da pesquisa ......................................................................................... 71 

 

CONCLUSÃO ................................................................................................................... 91 

 

REFERÊNCIAS ................................................................................................................ 94 

 

APÊNDICES ................................................................................................................... 101 

APÊNDICE 1 ............................................................................................................................. 102 

APÊNDICE 2 ............................................................................................................................. 104 



12 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A educação a distância (EaD) é uma modalidade de ensino que vem se consolidando 

no universo educacional já há algum tempo, desde o século XVIII especificamente, quando 

surge a primeira iniciativa de se ofertar um curso a distância por correspondência (BARROS, 

2003). Porém, a partir do advento das Novas Tecnologias de Informação e Comunicação, com 

o uso do computador e da internet, acentuou-se e expandiu-se ainda mais a EaD, 

potencializando a democratização do acesso à educação para inúmeras pessoas que por 

diversos motivos foram excluídas do sistema de educação tradicional.  

Nesse sentido, é possível afirmar que diante dos desafios educacionais existentes, 

principalmente no Brasil, em que “os déficits educativos e as desigualdades regionais são tão 

elevados” (BRASIL, 2001), a EaD se apresenta como uma possibilidade viável para a 

expansão da educação superior e igualmente como um instrumento indispensável para o 

desenvolvimento econômico e social do país, com vistas a reduzir as desigualdades sociais. 

Em termos gerais, a EaD “é um processo de ensino e aprendizagem, mediado por 

tecnologias, onde professores e alunos estão separados espacial e/ou temporalmente” 

(MORAN, 2002, p.1). Portanto, nessa modalidade educativa as pessoas podem estudar em 

qualquer tempo e lugar com metodologias diversificadas e mediadas por recursos 

tecnológicos, mediante ambientes virtuais de aprendizagem (AVA), a sala de aula virtual, um 

espaço de ensino e aprendizagem bastante diversificado que permite a comunicação e a troca 

de conhecimentos entre professores e alunos. 

Nessa perspectiva, o papel do professor vem sendo redimensionado e, assim, surge 

uma nova categoria docente, o tutor a distância. Trata-se de um profissional que desempenha 

um importante papel no processo educativo on-line, responsável por apoiar, orientar e mediar 

o processo de construção do conhecimento dos alunos.  

Nesse contexto, é o tutor a distância quem exerce a função pedagógica nos ambientes 

virtuais e é o responsável pela mediação e acompanhamento do processo de ensino e 

aprendizagem, incentivando a participação e a criatividade dos alunos, a fim de tornar o ato 

educativo mais dinâmico e significativo, o que exige desse profissional uma atitude crítica e 

reflexiva sobre sua prática educativa desenvolvida no AVA, onde as disciplinas são 

viabilizadas por meio de recursos tecnológicos e acredita-se que somente o uso das TIC em si 

não garante a interação entre os sujeitos envolvidos (GUTIERREZ; PRIETO, 1994).     
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Assim, tendo em vista a necessidade de se interagir com o aluno de EaD de forma 

mais significativa, rompendo com o formato idealizado pelo ensino tradicional, a questão de 

pesquisa desse estudo consiste em investigar a seguinte questão: qual a atuação do tutor a 

distância nos processos de interação e mediação pedagógica no ambiente virtual de 

aprendizagem do Curso de Licenciatura em Pedagogia CEDERJ/UENF?  

Nesse sentido, parte-se da hipótese de que, por diversas vezes, o tutor a distância 

reporta-se para o ambiente virtual uma continuação da prática educativa do ensino presencial, 

mediante a transferência de conhecimentos, sem o cuidado de promover uma maior interação 

e proximidade com os alunos.  

Desse modo, pode-se destacar a relevância desse estudo sobre a atuação do tutor a 

distância tendo em vista a necessidade de este profissional exercer a docência on-line 

adotando uma metodologia distinta daquela utilizada nos espaços da educação presencial, pois 

o aluno da EaD, na maioria das vezes, tem toda sua trajetória educacional vivenciada no 

ensino presencial e quando se depara com uma realidade até então desconhecida, precisa 

aprender a adaptar-se, caso contrário, pode vir a desistir do curso por se sentir sozinho e 

“abandonado”.  

Do mesmo modo, grande parte dos professores que atuam na educação a distância não 

foi preparada ao longo de sua formação para trabalhar nesse novo espaço da sala de aula 

virtual, que se diferencia em muito da prática docente desenvolvida no ensino presencial e 

coloca-se como um desafio para o professor, que assim como o aluno precisa aprender a lidar 

com esse novo contexto que exige formas diferenciadas de ensino e aprendizagem. 

Nesse sentido, é importante salientar que não basta uma reprodução do que ocorre na 

modalidade presencial para o ensino a distância, sendo preciso pensar em novas 

possibilidades de ensino que vão além de um modelo meramente instrucional da utilização do 

ambiente virtual de aprendizagem e ressaltar os aspectos pedagógicos, considerando as 

diversas possibilidades de interação que a plataforma virtual oferece. 

Dentro desse contexto, o objetivo geral desse trabalho é analisar a atuação do tutor a 

distância, sua participação e suas funções em acompanhamento aos alunos do curso de 

Licenciatura em Pedagogia CEDERJ/UENF, tendo como princípio as interações que realiza 

pelo ambiente virtual de aprendizagem e pelo telefone. 

Considerando o proposto no objetivo geral elege-se os seguintes objetivos específicos: 
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- Analisar a mediação pedagógica do tutor e suas relações com o processo de 

ensino e aprendizagem dos alunos; 

- Verificar os aspectos do trabalho de tutoria a distância a partir da percepção 

dos alunos; 

- Identificar as formas de interação no ambiente virtual de aprendizagem da 

educação a distância. 

A metodologia utilizada nesta pesquisa é de natureza qualitativa, porém no decorrer da 

pesquisa adotou-se também estratégias quantitativas para facilitar a compreensão do 

fenômeno estudado. Os dados foram coletados e analisados a partir de entrevista realizada 

com os tutores a distância e envio de questionário aos alunos. 

Este estudo está estruturado em cinco partes. Após esta introdução, apresenta-se na 

primeira parte um recorte histórico da educação a distância, com um breve percurso da sua 

evolução histórica ao longo de cinco gerações; também relata-se o desenvolvimento da EaD 

em nosso país e a legislação brasileira que a regulamenta. Ao final, discorre-se sobre o 

surgimento da Universidade Aberta do Brasil. 

Na segunda parte, trata-se da educação a distância no estado do Rio de Janeiro, com 

ênfase no CEDERJ e em seu sistema de tutoria. Também pontua-se a participação da UENF 

neste consórcio e o Curso de Licenciatura em Pedagogia CEDERJ/UENF. Por fim, apresenta-

se a plataforma Moodle e seus recursos pedagógicos facilitadores da aprendizagem no AVA. 

Na terceira parte, define-se mediação pedagógica na educação a distância como um 

conjunto de atitudes do professor que se coloca como um facilitador e motivador da 

aprendizagem. Em seguida, há uma breve abordagem dos conceitos de interação e 

interatividade e suas relações com a aprendizagem no contexto da EaD. Esta parte abrange 

também os saberes inerentes à docência desenvolvida nos ambientes virtuais. 

Na quarta parte, explica-se a metodologia utilizada para o estudo, bem como a 

constituição dos sujeitos participantes, técnicas e instrumentos de coleta de dados. Na 

sequência são apresentados os procedimentos de análise e tabulação dos dados coletados na 

entrevista e no questionário com tutores a distância e alunos do Curso de Licenciatura em 

Pedagogia CEDERJ/UENF, respectivamente.  

Ao final do trabalho, expõem-se as conclusões referentes à pesquisa, em que busca 

reflexões sobre as contribuições da interação pedagógica no processo de ensino e 

aprendizagem da educação a distância. 
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1  HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 
 

Ao longo da história da educação a distância tivemos uma grande evolução da EaD no 

Brasil e no mundo, contudo sua expansão ocorreu de forma mais intensa a partir do 

surgimento das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) e do reconhecimento 

legal da educação a distância como modalidade de ensino e aprendizagem, ampliando o 

acesso à educação e a democratização do ensino. Deste modo, este capítulo, trata 

inicialmente, dos aspectos históricos da educação a distância no mundo e no Brasil; na 

sequência discorre sobre as leis que regem esta modalidade de educação em nosso país e, por 

fim, apresenta o processo de criação do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) como 

uma política pública de fundamental importância para a consolidação da oferta de cursos 

superiores a distância em todo o território nacional.   

   

1.1 Um breve percurso sobre a EaD no mundo  

 

Historicamente, a educação a distância constitui-se desde o século XVIII, a partir da 

necessidade de se formar e qualificar pessoas que não tinham acesso ou condições de 

frequentar o ensino presencial. De início e durante o século XIX, teve por base os cursos por 

correspondências, utilizando apenas materiais impressos, posteriormente, no século XX, 

recorreu-se ao rádio e a televisão como aliados ao material didático impresso e, mais 

recentemente, já no século XXI, com o advento da informática e as potencialidades das 

Tecnologias da Informação e da Comunicação, o computador tornou-se a ferramenta de 

destaque cada vez mais disseminada na EaD, no sentido de tornar o processo de ensino e 

aprendizagem mais dinâmico e participativo do que se pode conseguir com os recursos que 

vinham sendo empregados nesta modalidade (BARROS, 2003).   

No contexto mundial a educação a distância apresenta uma longa trajetória de cenários 

e tendências em diversos países. De acordo com Gouvêa e Oliveira (2006), indícios da origem 

histórica da educação a distância podem ser encontrados nas cartas de São Paulo às 

comunidades cristãs da Ásia Menor, registradas na Bíblia. Essas epístolas foram enviadas em 

meados do século I e ensinava como viver as doutrinas em ambientes desfavoráveis. Deste 

modo, a escrita caracteriza a primeira tecnologia que proporcionou a educação a distância no 

mundo. 
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Segundo Barros (2003), as primeiras experiências com educação a distância remontam 

ao ano de 1728, quando a Gazeta de Boston (EUA), em sua edição de 20 de março, publicou 

um anúncio do professor de taquigrafia Cauleb Phillips sobre curso a distância, que oferecia 

material para ensino e tutoria por correspondência. A partir de então, inúmeras iniciativas 

particulares foram desenvolvidas por vários professores, que ofereciam cursos a distância, 

contribuindo para a institucionalização desta modalidade de ensino a partir da segunda metade 

do século XIX, por meio do ensino por correspondência, via material impresso. 

Esse modelo de ensino por correspondência caracterizou as primeiras experiências de 

educação a distância em diversos países, inclusive no Brasil, conforme constatamos no 

panorama geral da EaD no mundo, apresentado por Vasconcelos (2010) e Golvêa; Oliveira 

(2006), no qual lista-se a seguir as datas mais relevantes, desde seu início até 1991. 

 1829 – Inaugurou-se na Suécia o Instituto Líber Hermondes, que proporcionou curso a 

distância a 150.000 pessoas; 

 1840 – É inaugurada a primeira escola por correspondência no Reino Unido (Europa), 

na Faculdade Sir Isaac Pitman; 

 1892 – EUA – Universidade de Chicago – Divisão de Ensino por Correspondência 

para preparação de docentes no Departamento de Extensão; 

 1922 – União Soviética – iniciam-se os cursos por correspondência alcançando em 

torno de 350.000 alunos; 

 1948 – É criada na Noruega a primeira legislação para escolas por correspondência; 

 1969 – Criou-se no Reino Unido a Fundação da Universidade Aberta, com 200.000 

matrículas;  

 1972 – Foi fundada na Espanha a Universidade Nacional de Educação a Distância 

(UNED); 

 1977 – É criada a Fundação da Universidade Nacional Aberta na Venezuela;  

 1978 – Na Costa Rica, é implantada a Universidade Estadual à Distância; 

 1984 – É fundada a Universidade Aberta na Holanda; 

 1985 – Foi criada a Associação Europeia das Escolas por Correspondência (AEEC); 

 1985 – Implantação da Universidade Nacional Aberta Indira Gandhi, na Índia, com 

242.000 alunos matriculados; 

 1987 – É instituída a Resolução do Parlamento Europeu sobre Universidades Abertas 

na Comunidade Europeia; 



17 

 

 

 

 1987 – É implantada a Fundação da Associação Europeia de Universidades de Ensino 

à Distância; 

 1988 – É criada, em Portugal, a Fundação da Universidade Aberta; 

 1904 – Foi registrado no Jornal do Brasil, na seção dos classificados, o anúncio que 

oferece profissionalização por correspondência para datilógrafo;  

 1990 – Foi implantada a rede Europeia de Educação à Distância, baseada na 

declaração de Budapeste.  

 1991 – Foi divulgado o relatório da Comissão sobre educação aberta e a distância na 

Comunidade Europeia (VASCONCELOS, 2010; GOLVÊA; OLIVEIRA, 2006).  

Todos esses acontecimentos foram de grande importância para a consolidação da EaD 

em todo o mundo. Na atualidade essa modalidade de ensino é ofertada nos cinco continentes e 

vem crescendo expressivamente nas mais diversas áreas, níveis e instituições de ensino, 

proporcionando o acesso à educação a milhões de estudantes. Esta modalidade tem sido 

incorporada também pelas empresas que desenvolvem programas de treinamentos de recursos 

humanos e aperfeiçoamento profissional, como é o caso da Europa, por exemplo, que já 

consegue vincular maior produtividade com redução de custos mediante a educação a 

distância.   

A criação da British Open Universit, em 1969, na Inglaterra, foi uma das pioneiras na 

evolução da EaD, pois inovou os instrumentos de comunicação e recepção e envio de 

materiais didáticos. De acordo com Litwin (2001) a Open Universit transformou-se em um 

modelo de educação a distância que incorporou a utilização da televisão aos materiais 

impressos para produzir cursos intensivos nos períodos de recesso das universidades 

convencionais. Posteriormente, esse modelo exemplar de produção de materiais e implantação 

dos cursos foi adotado pelas Universidades da Venezuela e da Costa Rica. 

Nesse contexto, Barros (2003) ressalta que a educação a distância surge 

primeiramente, a partir de iniciativas simples, como um recurso para superar as deficiências 

educacionais dos sistemas de ensino que se desenvolveu, ao longo de sua trajetória, na 

tentativa de universalizar o ensino, com a intervenção do Estado em diversos momentos 

priorizando a formação do ensino técnico para atender as necessidades industriais da época.    

A partir de um aumento da demanda social por educação no final da Primeira Guerra 

Mundial (1914-1918), com a necessidade de se promover uma educação de grande alcance 
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que contribuísse para o fortalecimento dos países após a guerra, surgiram novas iniciativas do 

ensino a distância. Para tanto, foi preciso aprimorar os serviços de correios, os meios de 

transporte e o desenvolvimento tecnológico aplicado ao campo da educação. Sendo assim, 

houve um aumento significativo dos investimentos em educação a distância em diversos 

países estabelecendo parcerias entre governantes e investidores privados para ampliar o 

acesso ao ensino. 

Nota-se, ainda, que durante seu processo de desenvolvimento e consolidação, a 

educação a distância, sobretudo quando a comunicação entre professor e aluno se dava apenas 

por correspondência, deparou-se com a resistência de professores mais conservadores, que se 

opunham às novas possibilidades dessa modalidade de ensino, seja por preconceito ou por 

desconhecimento das suas funcionalidades. 

Considerando a evolução histórica da educação a distância em constante 

acompanhamento do desenvolvimento tecnológico ao longo do tempo, Moore e Kearsley 

(2008) apresentam cinco gerações que caracterizam a EaD, tendo em vista a disponibilidade e 

o uso da tecnologia em cada época, conforme esquematizado no quadro a seguir.  

 

Quadro 1 – Evolução da EaD por diferentes gerações 

Fonte: Adaptado de Moore e Kearsley (2008, p. 26) 

 

A primeira geração, comumente conhecida como “educação a distância via 

correspondência”, tem como característica a oferta de cursos por meio dos serviços postais, 

mediante a difusão da imprensa que possibilitou a produção de materiais didáticos em grande 

escala, os quais eram entregues aos alunos via correios. O sistema de tutoria se dava por 

correspondência, caracterizando uma educação a distância individualizada. Conforme destaca 

Pereira e Moraes (2009), essa fase incorreu em uma limitação pedagógica marcada pela pouca 

interação entre a instituição e os estudantes. 

Com a difusão do rádio e da televisão, vislumbra-se uma nova perspectiva para a EaD, 

inaugurando-se sua segunda geração, cujo o marco principal foi a criação da Radio Sorbonne 
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em Paris em 1937. A partir de então, começam a surgir os telecursos e os programas 

supletivos a distância transmitidos via rádio ou televisão concedendo aos alunos a 

possibilidade de acompanhar o material didático junto a esses meios de comunicação. Assim 

como na geração anterior, as tecnologias utilizadas ainda não proporcionavam alto nível de 

interação. Para esclarecer as dúvidas com os professores/tutores os alunos se comunicavam 

por meio das correspondências postais, seguidas do fax e dos contatos esporádicos via 

telefone. 

O surgimento da British Open University na Inglaterra, em 1969, inicia a terceira 

geração da EaD, também definida como a geração das Universidades Abertas, por ter como 

estrutura básica de implantação as universidades totalmente a distância. Essa geração utilizou-

se dos sistemas de comunicação integrados, com a utilização de diferentes tecnologias 

disponíveis: guia de estudo impresso, orientação por correspondência, transmissão por rádio e 

TV, fitas de áudio gravadas, conferências por telefone, kits com materiais para experiência 

prática dos alunos e biblioteca local. Dentre seus objetivos pedagógicos, buscava-se oferecer 

ensino de qualidade com baixo custo para os estudantes que almejavam um curso 

universitário.  

A partir dos anos de 1980, inaugura-se a quarta geração da EaD, marcada pelo uso de 

recursos de telecomunicação que propiciaram a propagação das teleconferências por áudio e 

vídeo e pelo uso do computador, por intermédio da internet. De início foi utilizada a 

audioconferência com a transmissão de áudio simultânea e multidirecional entre alunos e 

instrutores, com maior interação entre os participantes e propiciando a tutoria de atendimento 

síncrono, ou seja, era permitido ao aluno participar das atividades em tempo real. Mais 

adiante, com a difusão da tecnologia por satélite, tornou-se possível a transmissão de áudio e 

vídeo, por meio de videoconferência. Ambas as ferramentas eram comumente destinadas para 

uso em grupos.  

Essa tecnologia baseada na teleconferência, ao contrário dos modelos anteriores de 

educação a distância, no qual as interações eram restritas ao aluno e o professor por 

correspondência ou transmissões de áudio e vídeo apenas como receptores de lições, obteve 

maior aceitação entre os educadores mais conservadores, por aproximar da visão de educação 

tradicional desenvolvida nas salas de aula presencial (MOORE; KEARSLEY, 2008). 

 A quinta geração, por sua vez, se identifica com a propagação das redes de 

telecomunicação e ampliação do acesso à internet a partir dos anos 2000 em benefício do 
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aprendizado a distância. Com a propagação dos serviços de computadores, por meio da 

internet e da Web
1
 tornou-se possível integrar texto, áudio e vídeo em uma mesma plataforma 

de comunicação, num processo interativo de aprendizagem colaborativa entre os sujeitos 

envolvidos. Com a aplicação de diferentes tecnologias, essa geração se distingue das demais 

por superar ainda mais as barreiras geográficas, facilitar a troca de conhecimentos e promover 

o acesso de milhares de pessoas aos cursos universitários. 

Deste modo, percebe-se uma mudança nas formas de ensinar e aprender no decorrer da 

evolução da EaD, vinculada ao desenvolvimento das principais tecnologias de comunicação. 

Pode-se observar também, que o processo de ensino e aprendizagem foi modificado, assim 

como os métodos para veiculação da instrução em cada fase histórica, de acordo com as 

tecnologias empregadas em cada geração. Em face da expansão digital dos meios de 

comunicação, sobretudo do computador, pode-se ampliar a participação do aluno e aprimorar 

as práticas educacionais na educação a distância.  

 No entanto, é interessante ressaltar que apesar de sua importância, as tecnologias 

devem ser encaradas como suporte à EaD e não como o principal fator responsável por 

envolver o aluno e despertar nele a motivação pela aprendizagem. Seja no ambiente 

presencial ou virtual de qualquer processo educativo as tecnologias são meios que encontram 

sentido com a ação humana (MOORE; KEARSLEY, 2008).  

Nesse panorama mundial, percebe-se o crescimento constante da educação a distância, 

que embora pareça ser um elemento inovador no cenário educacional, apresenta uma longa 

trajetória que evoluiu juntamente com as tecnologias desenvolvidas em cada momento 

histórico, as quais influenciaram diretamente todo o contexto educativo, conforme nos 

mostrou o histórico da educação a distância no mundo. 

 

 

                                                           
1
 Berners-Lee explica, na sua página no site da W3C, a diferença entre web e internet: A Web é um espaço de 

informação abstrato (imaginário). Na Internet você encontra computadores – na Web, você encontra 

documentos, sons, vídeos,...informação. Na Internet, as conexões são cabos entre computadores; na Web, as 

conexões são os links de hipertextos. A Web existe devido a programas que se comunicam entre computadores 

na Internet. A Web não poderia ser criada sem a Internet. A Web tornou a rede útil porque as pessoas estão 

realmente interessadas em informação (para não citar conhecimento e sabedoria!) e realmente não querem saber 

de computadores e cabos (BERNERS-LEE, 2001, p.5, apud ARAYA, 2009, p. 17). 
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1.2 Aspectos históricos da educação a distância no Brasil  

 

Desde os anos 1900, a EaD já existe no Brasil por meio dos cursos de qualificação 

profissional por correspondência, com o uso do material impresso. Posteriormente, os 

recursos radiofônicos e televisivos possibilitaram os Telecursos com aulas expositivas 

mediante as fitas de vídeo. Com base nos avanços tecnológicos e o advento da internet, 

redimensionou-se a educação a distância facilitando o acesso à educação, principalmente para 

a população adulta que devido às características desta modalidade de ensino, consegue 

conciliar o estudo com outras ocupações (FERNANDES, et al. 2010).   

Sendo assim, a história da educação a distância no Brasil tem sua primeira experiência 

datada no século XX, em 1904, quando o Jornal do Brasil registra o anúncio do curso de 

datilografia, por correspondência. A partir desse fato, outras iniciativas de estudos não 

presenciais aconteceram. 

Para Barros (2003), a criação da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, em 1923, marcou 

oficialmente o surgimento da EaD no Brasil. Um grupo de membros da Academia Brasileira 

de Ciências, institui a primeira Rádio Escola do Rio de Janeiro, que caracterizou a fase dos 

estudos via rádio, porém os materiais impressos foram tidos como base para a construção do 

conhecimento.  

Em 1939, surgiu em São Paulo, o primeiro instituto brasileiro a ofertar cursos 

profissionalizantes por correspondência, o Instituto Monitor. Mais adiante, em 1941, a 

educação a distância ganha destaque com a criação do Instituto Universal Brasileiro, um dos 

pioneiros da EaD no Brasil. Trata-se de uma instituição privada que oferta cursos supletivos e 

técnicos em diversas áreas, voltados para a formação profissional básica. (BARROS, 2003). 

Atualmente, os alunos podem optar pelo estudo por correspondência e receber o material 

didático pelos Correios ou totalmente on-line (INSTITUTO UNIVERSAL BRASILEIRO, 

2016).  

Entre os anos de 1941 e 1944 vigorou a primeira Universidade do Ar. Entretanto, em 

1947 o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) desenvolveu a nova 

Universidade do Ar em parceria com o Serviço Social do Comércio (SESC), ofertando cursos 

comerciais radiofônicos até 1961. Novas experiências em EaD foram desenvolvidas pelo 

SENAC e continuam até os dias atuais (SENAC, 2017). 
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Outros acontecimentos marcaram a história da educação a distância no Brasil: o 

Movimento de Educação de Base (MEB), em 1959, criado pela diocese de Natal com a 

colaboração do MEC, promovia a alfabetização de jovens e adultos por meio de um sistema 

de rádio educativo, as chamadas escolas radiofônicas. Já em 1962, é fundada, em São Paulo, a 

escola de origem americana – Ocidental Scholl – destinada a oferecer cursos no ramo da 

eletrônica (ALVES, 2011).  

A partir da década de 60 a televisão passou a ser utilizada também para fins educativos 

e transmitiu seu primeiro curso na modalidade a distância em 1961, pela TV Rio. Com a 

transmissão de imagem e som, ampliou-se a oferta de cursos a distância e cada vez mais 

levava a oportunidade de estudar para àqueles que não a tiveram na idade apropriada.   

Em 1970, a primeira grande experiência com o ensino a distância em nível nacional, 

foi a criação do Projeto Minerva, um programa de rádio criado pelo governo federal e 

veiculado pela Rádio MEC, tinha como objetivo promover a expansão do ensino às pessoas 

adultas e solucionar parte dos problemas educacionais. Diariamente, várias emissoras de rádio 

eram obrigadas a transmitir sua programação para todo o Brasil, com horários previamente 

estabelecidos. Alvo de severas críticas, pois era voltado “apenas a instrumentalizar o 

indivíduo para o trabalho, sem refletir criticamente sobre a realidade” (FERRARETTO, 2001, 

p. 162), o programa foi mantido até o início dos anos 80.  

Dois anos mais tarde, em 1972, tem início o Programa Nacional Tele-Educação 

(PRONTEL), com o objetivo de integrar as atividades de teleducação em nosso país. Em 1976 

é criado o Sistema Nacional de Teleducação. 

Diante do potencial da televisão como instrumento para promover a educação, 1978 

foi o ano que marcou o surgimento do Telecurso 2º grau, uma parceria entre as Fundações 

Roberto Marinho e Padre Anchieta e a TV Culta de São Paulo. Nos anos seguintes, foi criado 

o Telecurso 1º grau e em 1995 ambos os programas deram lugar ao Telecurso 2000, que em 

seu processo educativo utilizava materiais impressos, também o rádio e a televisão. Diante da 

reformulação do currículo do Ensino Médio, em 2008 o programa foi reestruturado, incluiu 

outras disciplinas, como Filosofia, Artes, Música, Teatro e Sociologia e passou a se chamar 

Novo Telecurso (TELECURSO 2000, 2016). 

Nos anos de 1979, a Universidade de Brasília, uma das pioneiras no ensino superior a 

distância no Brasil, elaborou cursos por meio de jornais e revistas e em 1989 lançou o Centro 

de Educação Aberta, Continuada, a Distância (CEAD). Nesse mesmo ano, a EaD também foi 
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utilizada na formação de professores a partir da criação do curso de Pós-Graduação 

Experimental/Tutorial a Distância (POSGRAD), implantado pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior (CAPES), para a capacitação dos docentes 

universitários.  

Avançando um pouco mais, chegamos à década de 90 com a intensificação das 

iniciativas do governo federal em promover formação de professores mediante a modalidade à 

distância. Em 1991, surge o programa “Jornal da Educação – Edição do Professor”, 

desenvolvido pela Fundação Roquete-Pinto. Em 1995 foi incorporado à TV Escola e passou a 

se chamar Um Salto para o Futuro, a partir da parceria entre a Secretaria Nacional de 

Educação Básica e as Secretarias Estaduais de Educação. Era destinado à formação 

continuada de professores do ensino fundamental e também aos futuros docentes. 

Alves (2011) ressalta também, a criação da Universidade Aberta de Brasília, em 1992, 

um marco para a educação a distância em nosso país. Em 1995, o programa TV Escola, criado 

pelo MEC, iniciou sua programação voltada para a formação e aperfeiçoamento dos 

professores e gestores da rede pública. Já em 1996 é instituída a Secretaria de Educação a 

Distância (SEED). Nesse mesmo ano a educação a distância surge oficialmente, como 

modalidade de ensino, a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n° 9.394, 

de 20 de dezembro de 1996. 

O avanço da EaD no Brasil acentua-se, ainda mais, no século XXI com o uso das 

tradicionais tecnologias de comunicação aliadas ao potencial das novas tecnologias digitais, o 

que favoreceu a formação de consórcios entre as instituições públicas destinados à educação 

superior a distância. Em 2000, é formada a UniRede com a integração de 50 instituições de 

ensino superior para viabilizar a oferta cursos de graduação, pós-graduação e extensão com o 

objetivo de promover a democratização do acesso à educação de qualidade. Nesse período, 

também nasce no Rio de Janeiro o Centro de Educação a Distância do Estado do Rio de 

Janeiro (CEDERJ), uma parceria entre o governo do estado por meio da Secretaria de Ciência, 

Tecnologia e Inovação (SECTI) envolvendo as universidades públicas e as prefeituras 

municipais. Em 2002, esse consórcio integrou-se a Fundação Centro de Ciências de Educação 

Superior a Distância do Rio de Janeiro - Fundação CECIERJ (ALVES, 2011).  

O governo federal, em parceria com os estados e municípios, cria em 2005 a 

Universidade Aberta do Brasil, com o propósito de desenvolver um sistema nacional de 

educação superior a distância e reduzir as desigualdades sociais a partir da expansão e 
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interiorização do ensino público universitário, por meio da oferta de cursos de formação 

inicial e continuada. De acordo com o Censo EaD (2015), esse sistema abrange 58 instituições 

públicas que ofertam mais de 1000 cursos na modalidade a distância. 

Em 2007, foi lançado pelo MEC em colaboração com os Estados e Municípios, o 

Sistema Escola Técnica Aberta do Brasil, que com o decreto 7.589 de 26 de outubro de 2011, 

passou a denominar Rede e-Tec Brasil, considerado um importante passo na democratização 

do ensino técnico, com o objetivo de expandir a educação técnica profissionalizante e 

promover a inclusão digital por meio de cursos técnicos a distância. 

Ao analisar os aspectos históricos que caracterizaram a educação a distância no 

cenário brasileiro, constata-se uma trajetória marcada por sucessos, porém com alguns 

períodos de estagnação, tendo em vista a carência de políticas públicas destinadas a esta 

modalidade de ensino.  

Diante dos avanços tecnológicos dos meios de comunicação e da expansão das 

experiências positivas da EaD advindas no bojo da adoção de políticas públicas para a 

democratização da educação superior, surgiu a necessidade da regulamentação da educação a 

distância como modalidade válida para todos os níveis de ensino, como será abordado no 

próximo tópico. 

 

1.3 Legislação da Educação a distância no Brasil  

 

A educação a distância no Brasil tem seu primeiro reconhecimento na Constituição 

Federal de 1988, quando defende a educação como direito de todos e dever do Estado. 

Contudo, a legislação brasileira, por muito tempo, compreendeu a EaD como uma forma de 

educação supletiva, quando não ignorada, sobretudo, pela falta de políticas públicas 

direcionadas a esta modalidade de ensino.   

Segundo Santos (2011), ainda que a regulamentação efetiva da EaD no Brasil só tenha 

se consolidado a partir de  1996, leis anteriores já pontuavam a educação a distância, mesmo 

nas entrelinhas. É o caso, por exemplo, da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) nº 4.024/61 

(BRASIL, 1961), que previa certa flexibilidade curricular e a organização de cursos 

experimentais, com métodos e calendários próprios, autorizados pelo Conselho Estadual de 

Educação (CEE), quando se tratava de cursos primários e médios, e pelo Conselho Federal de 

Educação (CFE), para os cursos superiores.  
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A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 5.692/71 (BRASIL, 1971), assim 

como a regulamentação anterior, não registrou a expressão “educação a distância” em seu 

texto regulatório, porém, observa-se no parágrafo 2º do Artigo 25 a recomendação explícita 

do uso de rádios, televisão e outros meios de comunicação, além do uso dos materiais 

impressos, entregues por correspondências, para expandir a EaD e alcançar um maior número 

de pessoas, principalmente com a oferta de cursos supletivos “§ 2º Os cursos supletivos serão 

ministrados em classes ou mediante a utilização de rádios, televisão, correspondência e outros 

meios de comunicação que permitam alcançar o maior número de alunos” (BRASIL, 1971). 

Outros artigos seguiram-se a este destinados a reforçar a EaD como estratégia de 

escolarização por meio do ensino supletivo, principalmente para trabalhadores de empresas 

privadas, a partir da integração entre essas empresas e os sistemas de ensino, atribuindo a 

educação a distância o caráter de uma educação profissionalizante.  

Em virtude de uma série de reformas institucionais do Estado brasileiro, acentuadas a 

partir de 1990, as políticas públicas educacionais foram reestruturadas e um novo sistema 

educacional passou a vigorar no Brasil a partir de 1996, com a implementação da terceira Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96 (BRASIL, 1996), a qual concedeu 

um novo tratamento à educação a distância, visto que, “retira esta modalidade de ensino do 

mundo das sombras e expressa um imediato reconhecimento de sua importância para o 

processo educacional, dando um novo status a EaD, antes clandestina e excepcional” (MAIA, 

2014, p.2). 

Deste modo, baseada no princípio do direito universal à educação para todos, a LDB 

nº 9.394/96, institui, nos Artigos 80 e 87, o marco regulatório da educação a distância para 

todos os níveis desta modalidade de ensino. Também, no parágrafo 4º do Artigo 32, faz 

referência ao caráter supletivo da EaD para o ensino fundamental, assim como, no parágrafo 

3º do Artigo 47, expressa a não obrigatoriedade da frequência em cursos dessa modalidade de 

ensino. 

Em seu artigo 80, o mais expressivo sobre a EaD, a LDB estabelece os princípios 

gerais para desenvolver a educação a distância no Brasil:  

Art. 80. O Poder Público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas 

de ensino a distância, em todos os níveis e modalidades de ensino, incluindo cursos de 

educação continuada.  
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§ 1º. A educação a distância, organizada com abertura e regime especiais, será 

oferecida por instituições especificamente credenciadas pela União.  

§ 2º. A União regulamentará os requisitos para a realização de exames e registro de 

diplomas relativos a cursos de educação a distância.  

§ 3º. As normas para produção, controle e avaliação de programas de educação à 

distância e a autorização para sua implementação caberão aos respectivos sistemas de ensino, 

podendo haver cooperação e integração entre os diferentes sistemas.  

§ 4º. A educação a distância gozará de tratamento diferenciado, que incluirá:  

I - custos de transmissão reduzidos em canais comerciais de radiodifusão sonora e de 

sons e imagens;  

II - concessão de canais com finalidades exclusivamente educativas;  

III - reserva de tempo mínimo, sem ônus para o Poder Público, pelos concessionários 

de canais comerciais (BRASIL, 1996). 

Esse artigo e seus respectivos parágrafos reconhecem a EaD como modalidade de 

educação possível de ser aplicada em todos os níveis de ensino. Também institui como 

responsabilidade da União o credenciamento das instituições que desejam ofertar cursos a 

distância. Além disso, estabelece como competência do poder público federal a 

regulamentação dos requisitos para a realização de exames e registros de diploma. Da mesma 

forma, pontua como responsabilidade dos sistemas de ensino, regular as normas, os 

mecanismos de controle e avaliação, e a implementação dos programas de educação a 

distância. Ainda assegura um tratamento diferenciado para a EaD nas emissoras comerciais de 

rádio e TV, incluindo custos de transmissão reduzidos e reserva de tempo mínimo para a 

programação educativa, prevê ainda a concessão de canais propriamente educativos. 

O artigo 87, parágrafo terceiro, determina a criação de cursos a distância para a 

escolarização de jovens e adultos, que não foram suficientemente escolarizados, assim como 

para a qualificação de professores. O Distrito Federal, cada Estado e Município, e, 

supletivamente, a União, devem “realizar programas de capacitação para todos os professores 

em exercício, utilizando também, para isto, os recursos da educação a distância” (BRASIL, 

1996).  

Deste modo, a Lei nº 9.394/96, resultou em uma mudança significativa para a EaD, 

que deixou de ser encarada como uma maneira paliativa de se resolver os problemas da 

educação nacional e alcançou o reconhecimento de sua importância para o processo educativo 
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brasileiro, como uma política educacional consolidada. A partir desta legislação, tornou-se 

possível democratizar o ensino superior no Brasil e ampliar a oferta de vagas em diversas 

instituições que implementaram esta modalidade. 

Passados dois anos da publicação da LDB nº 9.394/96, foi editado o Decreto nº 

2.494/98, o qual regulamentou o disposto na LDB e definiu oficialmente a educação a 

distância como uma modalidade de ensino e aprendizagem que possibilita a 

autoaprendizagem, mediada por diversas tecnologias da comunicação e da informação (art. 

1º), principalmente, por meio do computador, dado o potencial desta mídia digital em tornar a 

comunicação mais dinâmica e interativa.  

Esse decreto regulamentou pontos importantes da educação a distância, como as 

diretrizes gerais para a autorização e reconhecimento de cursos em EaD, o credenciamento 

das instituições, as orientações para matrículas, diplomas, certificados e avaliação de 

rendimento e os critérios para validação dos cursos a distância, da educação básica ao ensino 

superior. Define também que para os cursos semipresenciais as avaliações de rendimento dos 

alunos devem acontecer de modo presencial, sob a responsabilidade de cada instituição, 

predominando a regra da presencialidade. 

Com a Portaria do Ministério da Educação - MEC 4.059/04, de 10 de dezembro de 

2004, estabeleceu-se uma conexão entre educação presencial e educação a distância e assim 

criou-se a possibilidade das instituições de ensino superior (IES), públicas e privadas, 

incluírem na organização curricular de seus cursos superiores reconhecidos, a oferta de 

disciplinas na modalidade a distância, contanto que a carga horária total dessas disciplinas não 

exceda a 20% da carga horária integral dos cursos presenciais (art. 2º). Com efeito, foi 

expresso no artigo 1º desta Portaria: 

  

Art. 1º. As instituições de ensino superior poderão introduzir, na organização 

pedagógica e curricular de seus cursos superiores reconhecidos, a oferta de 

disciplinas integrantes do currículo que utilizem modalidade semipresencial, 

com base no art. 81 da Lei n. 9.394, de 1.996, e no disposto nesta Portaria.  

§ 1º. Para fins desta Portaria, caracteriza-se a modalidade semipresencial 

como quaisquer atividades didáticas, módulos ou unidades de ensino-

aprendizagem centrados na autoaprendizagem e com a mediação de recursos 

didáticos organizados em diferentes suportes de informação que utilizem 

tecnologias de comunicação remota (BRASIL, 2004). 

 

A proposta contida nesta portaria busca a flexibilidade do currículo e a reestruturação 

dos projetos pedagógicos com a inclusão de aulas a distância nos cursos superiores 
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presenciais, com o indispensável uso dos recursos tecnológicos de comunicação, a fim de 

tornar o processo de ensino e aprendizagem mais significativo, dinâmico e interativo. 

Outro instrumento legal de grande importância para a EaD, foi o Decreto nº 5.622, de 

19 de dezembro de 2005, que regulamentou o artigo 80 da LDB nº 9.396/96. Em seu Art. 1º 

expressa as características da EaD: 

 

[...] caracteriza-se a educação a distância como modalidade educacional na 

qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e de 

aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação 

e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades 

educativas em lugares ou tempos diversos (BRASIL, 2005). 

  

Esse decreto vem, portanto, proporcionar a educação a distância o status de 

modalidade educacional com metodologia, gestão e avaliação diferenciadas, que utiliza as 

tecnologias digitais da informação e comunicação como suporte às propostas pedagógicas e 

coloca o professor como mediador do processo de ensino e aprendizagem. Esse 

reconhecimento é resultado de um conjunto de esforços para a regularização da EaD como 

uma proposta de educação possível de ser implementada, que tem quebrado as barreiras da 

estigmatização e contribuído para a universalização e democratização da educação formal e 

não formal, além de expandir as oportunidades de estudo para todos aqueles que por diversos 

motivos não conseguem elevar os níveis de conhecimento pelos meios tradicionais do ensino 

presencial. 

Considerando a necessidade de regulamentar a oferta de educação a distância, esse 

decreto versa também, sobre a infraestrutura tecnológica dos polos, nos quais se disponibiliza 

cursos em EaD. Este dispositivo esclarece que todos os polos, em qualquer lugar do Brasil, 

que ofertam cursos à distância precisam oferecer infraestrutura de banda larga a todos os 

alunos e professores (art. 12), pois ao ofertar a educação a distância, faz-se necessário também 

promover as devidas condições de acesso e permanência para os estudantes desenvolverem-se 

ao longo do curso.  

Contudo, diante da extensão territorial brasileira, nas regiões mais distantes do país, 

quando nem sempre é possível garantir a conexão da internet em alta velocidade, torna-se um 

grande desafio para os alunos que dependem do polo para acessar os materiais didáticos 

disponíveis, o que pode comprometer a aprendizagem dos mesmos e provocar a evasão.  
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No âmbito da educação superior à distância, destaca-se o Decreto nº 5.800, de 08 de 

junho de 2006, que regulamenta o sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), “com a 

finalidade de expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas de educação superior no 

país” (BRASIL, 2006).  

Os principais objetivos do Sistema UAB são: 

I - oferecer, prioritariamente, cursos de licenciatura e de formação inicial e continuada 

de professores da educação básica; 

II - oferecer cursos superiores para capacitação de dirigentes, gestores e trabalhadores 

em educação básica dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 

III - oferecer cursos superiores nas diferentes áreas do conhecimento; 

IV - ampliar o acesso à educação superior pública; 

V - reduzir as desigualdades de oferta de ensino superior entre as diferentes regiões do 

país; 

VI - estabelecer amplo sistema nacional de educação superior a distância; e 

VII - fomentar o desenvolvimento institucional para a modalidade de educação a 

distância, bem como a pesquisa em metodologias inovadoras de ensino superior apoiadas em 

tecnologias de informação e comunicação (BRASIL, 2006). 

Nesse sentido, trata-se de uma política de Estado que visa intensificar a expansão da 

educação superior, ofertando cursos de graduação e especialização na modalidade a distância. 

Iniciou-se com a oferta de cursos de formação de professores e logo depois fomentou a 

criação de outros cursos, tais como Administração e Gestão Pública, por exemplo.  

Diante da crescente oferta de cursos na modalidade a distância no Brasil, surgiu entre 

as discussões e pesquisas acadêmicas, o questionamento sobre a qualidade da formação 

viabilizada nesses cursos. Sendo assim, o Ministério da Educação lança em 2007 os 

Referenciais de Qualidade para a Educação Superior a Distância (BRASIL, 2007), com as 

orientações legais que norteiam os processos de regulação, supervisão e avaliação desses 

cursos. Com vistas a organização dos sistemas de EaD, esse documento foi atualizado pelo 

Decreto nº 5.622/2005 e complementado pelo Decreto nº 5.773/2006 que indicaram a 

integração dos Referenciais de Qualidade ao Projeto Político Pedagógico dos cursos. 

Por fim, a Resolução CNE nº 1 de 11 de março de 2016, a qual estabelece as Diretrizes 

e Normas Nacionais para a Oferta de Programas e Cursos de Educação Superior na 

Modalidade a Distância. Destaca-se neste documento, a ampliação do conceito de EaD, até 
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então estabelecido pelo Decreto nº 5.622/2005, o qual enfatiza a participação democrática de 

estudantes e profissionais da educação envolvidos no processo de ensino e aprendizagem, 

assim como o segundo capítulo, que revela certa preocupação com as metodologias de ensino, 

material didático, avaliação e acompanhamento da aprendizagem. 

 Além disso, o quarto capítulo desta mesma resolução versa sobre os profissionais da 

educação e estabelece as funções do docente e do tutor com informações mais claras das 

funções específicas de cada um, assim como ressalta a autonomia das IES quanto aos aspectos 

descritivos do seu quadro profissional, respeitando as peculiaridades do sistema UAB.    

Certamente, outros decretos e portarias compõem o quadro de orientações legais que 

dão base à educação a distância e não foram citados aqui, não por serem menos importantes, 

mas os documentos anteriormente mencionados contribuem de maneira mais significativa 

para a discussão da modalidade de EaD. 

 

1.4 Universidade Aberta do Brasil (UAB) 

 

A sociedade brasileira deu um importante passo na expansão do ensino superior a 

partir da criação do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), um projeto criado pelo 

Ministério da Educação, em 2005, e oficialmente instituído pelo Decreto nº 5.800, de 8 de 

junho de 2006 (BRASIL, 2006), em parceria com as Instituições públicas de ensino superior e 

os entes federativos municipal, estadual e federal.  

Por meio da modalidade de educação a distância e com o uso das tecnologias digitais, 

possibilitando empregar novas metodologias ao ensino, o Sistema UAB objetiva expandir a 

educação superior pública e de qualidade, ofertando prioritariamente, cursos superiores de 

licenciaturas e de formação inicial e continuada para professores que atuam na educação 

básica e que residem nos municípios brasileiros que não possuem universidades públicas ou 

cujas vagas dos cursos ofertados são insuficientes para atender a demanda.  

Contudo, é válido lembrar que, as primeiras iniciativas para a criação de uma 

Universidade Aberta Brasileira por meio da educação a distância, surgiram a partir da década 

de 1970, na tentativa de criar um programa de educação superior nacional para atender o 

numeroso quantitativo de pessoas que residem nas pequenas cidades mais distantes dos 

grandes centros urbanos e, assim, proporcionar outras possibilidades de acesso ao 
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conhecimento, reduzir as desigualdades educacionais e favorecer a democratização do ensino 

superior no Brasil.  

Nesse sentido, Costa e Pimentel (2009), ressaltam que dos anos 70 aos anos 2000, uma 

série de projetos de leis foram elaborados pelo legislativo, e ainda que com propostas 

distintas, todos enfatizavam a democratização do ensino superior público via EaD. Mas não 

foi apenas no congresso nacional que ocorreram iniciativas em torno da educação superior a 

distância, as universidades públicas também intensificaram as discussões e criou o movimento 

UniRede, já mencionado anteriormente. De tempos em tempos essas iniciativas foram sendo 

modificadas ao passo que foi se desenvolvendo o processo de criação da Universidade Aberta 

do Brasil. 

Percebe-se, portanto, um grande esforço político e acadêmico no que se refere à 

institucionalização do Sistema UAB, com propósitos democratizantes de levar educação 

superior a todos os espaços e prover qualificação profissional por meio da EaD, sem contudo, 

rebaixar a qualidade dos cursos ofertados. Com isso não se pretende afirmar que a educação a 

distância pública seja a solução para resolver todos os problemas educacionais do país, pois se 

sabe que não é, mas diante da dimensão territorial brasileira, com uma realidade marcada pela 

imensa exclusão social e econômica, é imprescindível a contribuição desta modalidade de 

ensino como uma metodologia de grande potencial para atender as demandas educacionais, 

que cada vez mais exigem uma educação superior flexível e democrática, principalmente para 

aqueles que residem em lugares de difícil acesso a esse nível de escolaridade.  

É válido lembrar, que a Universidade Aberta do Brasil, não é uma nova instituição 

superior, pois não possui infraestrutura física. Trata-se, portanto, de um sistema de formação 

acadêmica do governo federal que tem por finalidade criar um consórcio entre as 

universidades públicas em articulação com os municípios onde se encontram os polos de 

apoio presencial. Sendo assim, ressalta-se o alerta de Preti (2007), quando cita que: 

 

A UAB não oferece cursos, não abre Processo Seletivo para que as pessoas 

se inscrevam e sejam selecionadas. O curso é da instituição que participa do 

sistema UAB. Ela é responsável pela seleção, matrícula, acompanhamento 

pedagógico, avaliação, estrutura de apoio, expedição de diploma, etc. como 

acontece nos seus cursos presenciais. Portanto, Departamentos, Institutos ou 

Faculdades devem ter clareza que o curso oferecido no âmbito da UAB não é 

de responsabilidade da UAB ou da equipe que coordena sua implementação. 

A Instituição deve assumir para si e oferecer todas as condições que 

garantam a qualidade do curso, disponibilizando recursos humanos e 

financeiros (PRETI, 2007, p.5). 



32 

 

 

 

Embora a UAB seja considerada uma “universidade”, seu funcionamento destina-se a 

propiciar articulações entre as universidades públicas e os polos de apoio presencial, ao 

contrário das instituições já existentes, que optam por ofertar cursos a distância e são 

inteiramente responsáveis por eles. A partir destas articulações fica estabelecida qual 

instituição de ensino será responsável por ministrar determinados cursos em cada município 

ou microrregião, a fim de atender suas demandas locais e regionais. Feito isso, o Sistema 

UAB viabiliza diversas ações para assegurar o bom funcionamento dos cursos, como, por 

exemplo, o pagamento dos bolsistas que atuam como tutores no sistema UAB (CAPES, 

2016).      

A figura a seguir exemplifica o funcionamento da UAB e suas articulações em rede 

nos polos presenciais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Funcionamento das instituições IES consorciadas, por meio dos polos de apoio presencial. 

Fonte: www.capes.gov.br 

 

Em se tratando do termo “Aberta”, este se refere à filosofia que a Open University da 

Inglaterra utilizou-se para formular um modelo de universidade virtual, com estruturas 

curriculares diversificadas, destinadas a todos aqueles que desejam ingressar na universidade 
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e em qualquer curso, sem impedimentos legais. Aqui no Brasil, o significado da UAB é mais 

restrito, existem alguns pré-requisitos para o acesso à educação superior, como o vestibular e 

a restrição ao número de vagas, por exemplo, “está aqui muito mais no sentido de que é a 

Universidade que sai do seu campus ou campi e vai onde o aluno estiver. É a Universidade 

que se “abre”, saindo de seus muros” (PRETTI, 2007, p. 6). Por intermédio da inserção das 

tecnologias informacionais a universidade consegue ofertar cursos e levar o conhecimento 

produzido a um maior número de pessoas, fomentando o acesso ao ensino universitário, 

principalmente por meio da educação a distância.   

Nesse cenário expansionista da educação pública superior, o MEC mencionou os cinco 

eixos fundamentais que sustentam o sistema UAB, são eles: 

 Expansão pública da educação superior, considerando os processos de democratização 

e acesso; 

 Aperfeiçoamento dos processos de gestão das instituições de ensino superior, 

possibilitando sua expansão em consonância com as propostas educacionais dos 

estados e municípios; 

 Avaliação da educação superior a distância tendo por base os processos de 

flexibilização e regulação implantados pelo MEC; 

 Estímulo à investigação em educação superior a distância no país; 

 Financiamento dos processos de implantação, execução e formação de recursos 

humanos em educação superior a distância (CAPES, 2016)
2
. 

Esses cinco eixos demonstram uma proposta de articulação política entre a UAB e as 

instituições universitárias, visando atender a demanda de formação de professores no país, 

mediante ações que potencializam as condições de acesso e permanência à educação superior 

de qualidade, ao passo que transpassa as barreiras geográficas e atende a realidade dos alunos 

cursistas, muitos deles marcados pela exclusão social.  

A consolidação do sistema UAB comprova um avanço inquestionável da educação a 

distância, ao mesmo tempo em que indica a necessidade de se progredir ainda mais nesta área 

e vencer os desafios e preconceitos acadêmicos que por muito tempo depreciou a EaD, 

considerando-a como “categoria de educação massificante e de segunda categoria” (CHAVES 

FILHO, 2007, P. 86). 

                                                           
2
 Disponível no site da CAPES em “Histórico da UAB”. Acesso em: outubro de 2016. 
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2 A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  

  

A institucionalização da educação a distância no estado do Rio de Janeiro, no contexto 

das políticas públicas educacionais brasileiras, é muito recente. A partir da ideia de Darcy 

Ribeiro, que pretendia estruturar uma universidade a distância para a interiorização do ensino 

superior, criou-se nos anos 2000 o consórcio CEDERJ, concebido como uma das primeiras 

ações desta modalidade educacional em todo o estado. Esta iniciativa constitui-se em um 

verdadeiro ato de democratização do conhecimento, permitindo aos estudantes o acesso ao 

ensino superior gratuito, independente de suas limitações de horário ou financeira, e inclusive 

foi considerada uma referência em EaD para todo o Brasil, inspirando ações do Ministério da 

Educação, como a criação da Universidade Aberta do Brasil, que impulsionou o ensino 

superior a distância em nível nacional. 

  

2.1 O consórcio CEDERJ  

 

A ideia de formação de um consócio entre as instituições públicas do estado do Rio de 

Janeiro foi inicialmente idealizada por Darcy Ribeiro durante seu mandato de Senador da 

República, no ano de 1999, após atentar para uma concentração destas universidades na 

capital do estado ou próximas a ela. Emerge daí uma preocupação maior em oferecer 

educação superior para as pessoas que residem nas áreas mais afastadas da metrópole, sem 

que fosse necessário deixar suas cidades, assim como a busca pela ampliação da escolarização 

como um meio de melhoria da condição social. 

A partir de então, o próximo passo para o nascimento do Consórcio Centro de 

Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro (CEDERJ), se deu por meio do 

documento gerado pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI) 

juntamente com uma comissão formada por dois membros de cada universidade e assinado 

pelo governador do estado do Rio de Janeiro daquela época e pelos reitores das universidades 

consorciadas, em 26 de janeiro de 2000.  

O CEDERJ, pertence à Fundação Centro de Ciências e Educação Superior a Distância 

do Estado do Rio de Janeiro (CECIERJ), uma fundação de direito público, também vinculada 

à Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia, que institucionalmente consolidou as 

atividades deste consórcio com financiamento do governo do estado. A partir de 2006, o 
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consórcio CEDERJ integrou-se ao Sistema Universidade Aberta do Brasil e passou a receber 

recursos também do governo federal (COSTA, 2007). 

Cabe destacar, também, que o CEDERJ é desenvolvido a partir do modelo de gestão 

compartilhada entre o governo do estado e as Instituições de Ensino Superior participantes 

deste consórcio. O estado é responsável pelo financiamento, pela avaliação institucional e 

pela gestão operacional. Para as IES cabe a responsabilidade pela gestão acadêmica, que 

inclui: o registro acadêmico dos alunos, a definição dos currículos, a elaboração dos 

conteúdos do material didático, a realização da tutoria à distância, a orientação acadêmica, a 

avaliação dos alunos nas formas presencial e a distância e a emissão dos diplomas, e a 

responsabilidade pelo treinamento dos tutores para os pólos regionais (COSTA, 2007; CASI, 

2015). 

Conforme consta em documentação específica, o propósito deste consórcio é expandir 

o Ensino Superior a Distância, gratuito e de qualidade para todo o estado do Rio de janeiro em 

parcerias com as universidades públicas - Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy 

Ribeiro (UENF), Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Federal Fluminense (UFF), Universidade Federal Rural 

do Rio de Janeiro (UFRRJ), Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), o 

Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET-RJ), e as 

prefeituras dos municípios em que estão localizados os polos (CEDERJ, 2016). 

O consórcio CEDERJ busca também oferecer cursos de extensão e o pré-vestibular 

social destinado àqueles sem recursos para tal, promover formação de nível superior para os 

professores atuantes na rede pública de educação básica e também para os que desejam obter 

uma formação universitária, mas não podem estudar pelas modalidades tradicionais de ensino, 

seja por residirem distante das universidades ou por incompatibilidade de tempo em 

frequentar as aulas nos horários estabelecidos nos cursos presenciais.  

Atualmente, o CEDERJ conta com 32 polos em todo o estado do Rio de Janeiro e 

possui mais de 45 mil alunos inscritos em seus 15 cursos de graduação a distância: 

Administração, Administração Pública, Pedagogia, Turismo, Letras, História, Química, 

Física, Matemática, Geografia, Ciências Biológicas, Engenharia de Produção, Tecnologia em 

Gestão de Turismo, Tecnologia em segurança Pública e Tecnologia em Sistemas de 

Computação. O ingresso a esses cursos se dá pela aprovação no vestibular.  (CEDERJ, 2016). 

http://www.principo.org/entrega-diplomas-licenciatura-direito-cannico-9-fevereiro-2011.html
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Os polos regionais são a referência física do consórcio para os estudantes e estão 

situados em escolas municipais, geralmente nos CIEPs
3
, que se adéquam para acomodar toda 

a estrutura administrativa e pedagógica dos cursos. Em cada polo regional contém setor 

administrativo, salas de tutoria, salas de aulas para diversas atividades, laboratórios de 

informática com acesso à internet, laboratórios de Biologia, Química e Física, além de uma 

biblioteca e um auditório (CEDERJ, 2016). 

As atividades curriculares do consórcio CEDERJ são organizadas, desde a sua criação, 

na modalidade semipresencial, ou seja, as atividades pedagógicas dos cursos alternam 

momentos presenciais e a distância. Assim, embora os alunos possam estudar de forma 

independente e da sua própria casa, em determinados momentos é preciso comparecer ao polo 

que está matriculado para realizar atividades práticas e as avaliações presenciais.   

Para o atendimento aos alunos é disponibilizado o atendimento de tutoria opcional, 

que compreende a tutoria presencial e a tutoria a distância. Há, portanto, dois tipos de tutores 

que atuam junto aos alunos: o tutor presencial e o tutor a distância, ambos selecionados a 

partir de processo seletivo, com base nos critérios estabelecidos em edital. (CEDERJ, 2016).  

O material didático é disponibilizado em duas versões: material impresso organizado 

em cadernos didáticos de cada disciplina e colocado à disposição dos estudantes nas 

bibliotecas dos polos, e no formato digital em CDs e DVDs e acessível também pela 

plataforma, podendo ser enriquecido com material complementar como vídeos, power point, 

artigos científicos, entre outros. 

A plataforma do CEDERJ (www.cederj.edu.br ou graduacao.cederj.edu.br) funciona 

como a universidade virtual do aluno, onde ele poderá interagir com os professores 

coordenadores das disciplinas, com os tutores e os próprios colegas. Nesse espaço, o aluno 

encontrará o material didático, o calendário de provas, o cronograma de estudo, o horário de 

atendimento das tutorias presenciais e a distância. Nesse mesmo ambiente o aluno também 

poderá tirar dúvidas de conteúdo, fazer perguntas e participar das atividades, postar as 

avaliações a distância, participar de grupos de discussão na forma de fóruns, de bate-papo e 

assistir a web conferências (CEDERJ, 2016). 

Seguindo a estrutura acadêmica dos cursos a distância do CEDERJ, é válido esclarecer 

o modo como é realizada a avaliação de desempenho dos alunos. A cada semestre os alunos 

                                                           
3
 Centros Integrados de Educação Pública, popularmente conhecidos como Brizolões.  

http://www.cederj.edu.br/
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realizam duas avaliações presencias (AP) e duas avaliações a distância (AD), preparadas pelos 

professores das universidades consorciadas. Nas disciplinas do curso de licenciatura em 

Pedagogia as APs totalizam 80% da nota final dos estudantes e as ADs, correspondem a 20% 

da nota final do aluno na disciplina. Com a AD1 e AP1 calcula-se a média N1, ao passo que, 

com a AD2 e AP2 calcula-se a média N2. A nota final (N) é obtida por meio do cálculo 

(N1+N2)/2. Para os alunos que não conseguirem nota suficiente para aprovação, 6,0 e 

necessitarem de uma nova chance de recuperação de estudos, é concedida uma terceira 

avaliação presencial (AP3), em que a média final é a média aritmética entre a AP3 e a maior 

nota entre N1 e N2. Para aprovação, tal média deverá ser no mínimo 5,0. Cabe ainda destacar 

que não existe reposição de nenhuma avaliação presencial, e nos casos amparados por lei, o 

aluno que faltar alguma (s) das avaliações presenciais terá direito a uma avaliação presencial 

especial (APE), conforme as regras acadêmicas do CEDERJ (CEDERJ, 2016). 

Deste modo, as APs acontecem nos polos regionais, comumente aos sábados e 

domingos com horários pré-estabelecidos. Tais avaliações são aplicadas de maneira mais 

tradicional, com os alunos sentados em filas e sem consulta a qualquer tipo de material. Por 

conseguinte, as ADs, são entregues diretamente no polo ou enviada pelos correios, ou ainda 

postadas na plataforma, em data pré-estabelecida, a critério de cada disciplina. Geralmente, 

contém questões abertas que provocam a criatividade, a articulação teoria e prática, propõem 

pesquisas, discussões em grupo, e estimula a escrita pessoal e colaborativa (GAMA; 

OLIVEIRA, 2006).  

Em sua estrutura organizacional, o consórcio CEDERJ vincula diferentes profissionais 

para atuar nas instituições e nos cursos. A equipe de coordenação é composta de: 

Coordenador de Curso, Professor Autor-Conteudista, Coordenador de disciplina, 

Coordenador de Tutoria, Diretor de Polo e Tutor Coordenador de área:  

 Coordenador de Curso: docente vinculado a uma das universidades consorciadas e o 

responsável por um dos cursos do consórcio CEDERJ. O coordenador de curso tem 

um papel fundamental na articulação das ações pertinentes ao consórcio junto à 

universidade de origem e à Fundação CECIERJ para garantir o bom funcionamento do 

curso que está sob sua coordenação; 

 Professor Autor-Conteudista: docente com vínculo profissional em uma das 

instituições consorciadas e responsável pela preparação do conteúdo do material 

didático que será produzido em diferentes formatos (impresso, digital, vídeos, etc).  
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Na elaboração do conteúdo é imprescindível que o conteudista esteja ciente da 

importância de se utilizar uma linguagem apropriada para esta modalidade de ensino e 

de acordo com os prazos estipulados para o cumprimento da produção das aulas. 

 Coordenador de Disciplina: professor associado a uma das universidades consorciadas 

que assume a responsabilidade de uma das disciplinas da matriz curricular de um ou 

mais cursos ofertados pelo CEDERJ. Ele é responsável por preparar o planejamento 

pedagógico das atividades pertinentes à disciplina, criar e manter atualizada sua sala 

de aula virtual, elaborar as avaliações, desenvolver atividades que promovam a 

interação e o envolvimento dos alunos e tutores, entre outras atribuições. 

 Coordenador de Tutoria: profissional responsável pela gestão e coordenação da tutoria 

presencial e a distância no curso em que atua em estreita parceria e diálogo com os 

coordenadores de disciplina, de curso, com os diretores de polo e os tutores. 

 Diretor de Polo: é o responsável por gerir o funcionamento dos processos 

administrativos e pedagógicos que se desenvolvem no polo de apoio presencial. 

 Tutor Coordenador de área: é o profissional de referência acadêmica no polo e atua em 

colaboração com a coordenação do curso e o diretor do polo, sempre visando o bom 

funcionamento do curso. Igualmente, atua em acompanhamento dos alunos e dos 

tutores presenciais, em regime de 15 horas semanais (CEDERJ, 2008). 

A articulação e o envolvimento de todos esses profissionais com a modalidade de 

ensino semipresencial é imprescindível para o sucesso dos cursos como um todo. De igual 

importância é a função dos tutores presenciais e a distância que lidam diretamente com o 

estudante, orientando-o e encorajando-o a aprendizagem ativa e autônoma para alcançar bons 

resultados, cumprindo assim, uma função docente muito importante no processo educacional. 

Diante do exposto, é válido ressaltar a relevância social do CEDERJ em garantir que a 

educação superior se estenda a todos, principalmente para àqueles que residem no interior do 

estado do Rio de Janeiro, propondo a democratização do acesso à universidade pública e de 

qualidade, com o mesmo rigor dos cursos similares oferecidos na modalidade presencial das 

universidades consorciadas. Por meio da oferta de diversos cursos de graduação via 

modalidade a distância, o CEDERJ proporciona a inclusão de inúmeras pessoas no processo 

educacional que, de outra maneira, dificilmente conseguiriam obter formação acadêmico-

profissional.   
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2.2 A tutoria no CEDERJ 

 

No sistema de educação semipresencial desenvolvido pelo CEDERJ o tutor é 

considerado um dos elementos fundamentais na realização das propostas pedagógicas dos 

cursos.  

De acordo com o Guia de Tutoria (CEDERJ, 2016), 

 

No CEDERJ, o TUTOR é o MEDIADOR entre o professor coordenador da 

disciplina, o material didático e o estudante. Espera-se que o tutor colabore 

na identificação e busca de soluções para as dificuldades e problemas 

encontrados pelos alunos, ajudando-o na conquista da sua autonomia. O 

tutor deve, portanto, gostar e ter habilidade para interagir com os estudantes, 

ter disponibilidade para ouvir e atender suas dúvidas e problemas. Além 

disso, é fundamental que haja total interação entre o professor coordenador 

da disciplina e o tutor, através da permanente comunicação entre eles 

(CEDERJ, 2016, p. 7). 

 

Desse modo, percebe-se que o tutor possui um papel relevante para o desenvolvimento 

da EaD, pois ele é o elemento chave neste processo, situado numa posição estratégica e com a 

principal função de atuar como mediador entre o coordenador de disciplina, o material 

didático e os alunos. Compreende-se o trabalho do tutor como aquele que visa a orientação 

acadêmica e o acompanhamento pedagógico dos estudantes, utilizando-se de diferentes meios 

para aproximar-se deles e ajudá-los a desenvolver e potencializar suas capacidades básicas e 

autonomia, a encontrar caminhos para a solução dos problemas relacionados a aprendizagem 

e incentivá-los nos momentos de desânimo e dificuldades. Portanto, é necessário que se tenha 

consciência da importância de suas funções e o comprometimento em desempenhá-las 

corretamente, com o intuito de realizar o processo de tutoria da forma mais completa e 

dinâmica possível.  

 Como já mencionado, o sistema de tutoria organizado pelo CEDERJ fundamenta-se 

em dois tipos de tutores diferentes: o tutor presencial e o tutor a distância. Com o propósito de 

delimitação do objeto pesquisado, neste estudo, serão abordados brevemente alguns aspectos 

da tutoria presencial e aprofundadas as especificidades da tutoria a distância. 
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2.2.1. O tutor presencial 

 

A tutoria presencial faz parte da proposta pedagógica do CEDERJ e a atuação do tutor, 

que desenvolve suas funções diretamente nos polos, contribui significativamente para o 

processo de ensino e aprendizagem, principalmente na fase inicial de adesão do estudante ao 

curso, em sua transição do ensino presencial para a educação a distância e adaptação a esta 

“nova” modalidade, na qual faz-se necessária uma participação ativa e autônoma em relação à 

aprendizagem. Por isso, é fundamental o apoio desses profissionais por meio da tutoria.   

O tutor presencial atua nos polos regionais em atendimento de duas horas semanais 

por disciplina, em horários pré-determinados. Na primeira metade do curso é oferecida tutoria 

para todas as disciplinas, por ser esta a fase de adaptação em que o aluno geralmente precisa 

de um contato humano maior para desenvolver seu processo de aprendizagem. Na metade 

final do curso existem tutores presenciais apenas para as disciplinas mais complexas e para as 

práticas, pois se espera que o aluno já tenha construído autonomia de estudo e não precise 

tanto da presença do tutor, apenas recorre ao tutor a distância (CEDERJ, 2016). 

Dentre as funções e atribuições mais expressivas destes profissionais vinculadas ao 

consórcio CEDERJ, destaca-se:  

 Promover a formação de grupos de estudo no polo, a fim de tornar o ensino a distância 

um processo menos solitário e mais comunitário; ensinar o uso de todos os recursos de 

aprendizagem oferecidos pelo CEDERJ; estimular visitas à plataforma; incentivar a 

participação nas atividades virtuais e o contato com os tutores a distância, bem como a 

participação nas atividades presenciais obrigatórias, previamente agendadas.  

 Ajudar o estudante a criar novos hábitos e comportamentos acadêmicos, visando 

orientá-lo para a necessidade de se adquirir uma metodologia própria de estudo e 

autonomia de aprendizagem, no sentido de traçarem estratégias para alcançar as metas 

estabelecidas dentro do cronograma das disciplinas; 

 Conhecer o projeto didático pedagógico do curso e o material didático das disciplinas 

sob sua responsabilidade, demonstrando domínio do conteúdo específico da disciplina. 

 Orientar os alunos diretamente em relação ao conteúdo específico, esclarecer suas 

dúvidas, apontar-lhes alternativas para a aprendizagem, além de recomendar leituras, 

pesquisas e atividades. 
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 Conhecer as ferramentas de apoio oferecidas pela plataforma para as disciplinas em 

que atua. 

 Manter-se em comunicação permanente com o coordenador da disciplina, bem como 

com o tutor coordenador e a direção do polo, informando-os sobre o andamento da 

disciplina (CEDERJ, 2016). 

 

2.2.2. O tutor a distância 

 

A tutoria a distância acontece ao longo de todos os cursos e para todas as disciplinas. 

Os tutores a distância, desempenham suas atividades via atendimento telefônico (0800) no 

setor de tutoria, com plantão de horário pré-estabelecido, em regime de escala, no próprio 

campus da universidade do curso ofertado, assim como pela sala de tutoria na plataforma 

virtual com respostas no tempo máximo de 24 horas de 2ª a 6ª feira. A carga horária semanal 

desses tutores é de 10 horas, sendo 4h cumpridas na sala de tutoria da universidade e 6h para 

as outras atividades, incluindo tirar dúvidas pela plataforma. 

Nos cursos ofertados pelo consórcio CEDERJ cada disciplina conta com pelo menos 

um tutor a distância, com um bom domínio de conteúdo, responsável por atuar em três 

frentes: junto aos alunos, ao coordenador da disciplina e aos tutores presenciais:  

 Junto aos estudantes: tem a função de atuar como um orientador de estudo, ajudando-

os a encontrar caminhos para a solução dos problemas a partir da utilização de todos 

os recursos de aprendizagem oferecidos pelo CEDERJ, bem como outras fontes de 

consulta, despertando a curiosidade e esclarecendo suas dúvidas. Outra função muito 

importante é a de promover a interação entre os alunos mediante a formação de grupos 

de estudo, do debate e da troca de ideias. Nesse sentido, o tutor a distância é o 

responsável pela coordenação de fóruns e chats propostos pelos coordenadores de 

disciplina ou por iniciativa própria, além de propiciar espaços para interação informal 

entre os estudantes. 

 Junto ao coordenador da disciplina: o tutor a distância complementa o trabalho do 

coordenador de disciplina. Assim, auxilia nas atividades pedagógicas, como: 

elaboração de guias de estudo e cronograma da disciplina, na revisão do material 

didático e propõe atividades. Além disso, participa da capacitação dos tutores 

presenciais, divide com ele a responsabilidade da condução de atividades presencias 
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nos polos, representando-o quando necessário e participa ativamente da correção das 

avaliações. 

 Junto aos tutores presenciais: os tutores a distância e presenciais são elementos 

facilitadores da aprendizagem do aluno. Por isso, devem desenvolver parcerias e 

trabalhar em estreita colaboração visando ao objetivo comum: apoiar e ajudar o aluno 

na construção da autonomia de aprendizagem (CEDERJ, 2016). 

Portanto, percebe-se o quanto são múltiplas as funções dos tutores a distância. Além 

de manter o contato direto e diário com os alunos, buscando atender suas demandas, propiciar 

a interação via plataforma ou telefone e atuar como mediador, incentivador e facilitador no 

processo de aprendizagem individual e em grupo, ainda trabalham em colaboração com o 

coordenador da disciplina e com os tutores presenciais.  

Nesse sentido, é válido ainda conhecer outras atribuições deste profissional, 

estabelecidas no caderno de orientação de tutoria do consórcio CEDERJ: 

 Participar das atividades de capacitação/avaliação de tutores propostas pela Diretoria 

de Tutoria e pelos coordenadores de disciplina, de tutoria e de curso.  

 Conhecer o projeto didático pedagógico do curso e o material didático da disciplina 

sob sua responsabilidade, demonstrando domínio do conteúdo específico da área.  

 Atender as consultas dos estudantes, ajudando-os a encontrarem as respostas, 

certificando-se de que as dúvidas foram sanadas.  

 Orientar, por meio da prática, para a modalidade de educação a distância, enfatizando 

a necessidade de se adquirir autonomia de aprendizagem. 

 Orientar os estudantes sobre a importância da utilização de todos os recursos 

oferecidos para a aprendizagem.  

 Encorajar e auxiliar os estudantes na busca de informações adicionais nas mais 

diversas fontes de informação: bibliotecas virtuais, endereços eletrônicos, bibliotecas 

etc.  

 Comunicar-se, por meio de e-mail e telefone, com os alunos que não procuram a 

tutoria a distância ou ausentes nas avaliações, encorajando-os a recorrer à tutoria a 

distância e presencial como um auxílio no processo de aprendizagem.  

 Participar de encontros, atividades culturais, videoconferências e seminários 

presenciais programados pela coordenação de disciplina/curso.  
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 Emitir relatórios periódicos com o registro da participação do estudante, suas 

principais dúvidas e respectivas orientações, encaminhamentos e registros de 

informações sobre os tipos e os níveis de dificuldades que os estudantes apresentam 

em relação a tópicos das disciplinas e respectivo material didático.  

 Cumprir com pontualidade os horários de atendimento aos alunos de acordo com o 

estabelecido pela Diretoria de Tutoria, bem como as tarefas designadas pela 

Coordenação de Tutoria, de Disciplina e Coordenação de Curso.  

 Participar da correção das avaliações, tanto presenciais como a distância, bem como da 

elaboração de gabaritos, sempre que solicitado.  

 Auxiliar o professor coordenador de disciplina em todas as suas funções, inclusive na 

capacitação e apoio aos tutores presenciais.  

 Conhecer o cronograma de estudo e das avaliações da disciplina sob sua 

responsabilidade.  

 Participar do processo de avaliação do material didático do CEDERJ, quando 

requisitado.  

 Auxiliar o professor coordenador de disciplina na oferta de oportunidades de 

aprendizagem a partir da plataforma (fórum, chat, construção de páginas da disciplina, 

formação de grupos de estudo virtuais, webtutoria, etc). 

 Acompanhar e atualizar as informações pertinentes à sua disciplina na plataforma.  

 Auxiliar o professor coordenador de disciplina na elaboração, preparação e teste de 

atividades práticas presenciais.  

 Realizar as orientações de monografias ou trabalho de conclusão de curso, quando 

previstas na grade curricular do curso, preferencialmente on-line e de acordo com as 

suas disponibilidades e de seus orientandos. 

 Avaliar as monografias ou trabalhos de conclusão de curso, quando previstas na grade 

curricular do curso.  

 Apresentar um relatório anual de atividades à Comissão de Bolsas da Fundação 

CECIERJ, dois meses antes do termino de vigência da bolsa, visando à avaliação para 

renovação da mesma (CEDERJ, 2016). 

A partir das funções e atribuições apresentadas, não há, portanto, como negar que o 

tutor acaba também desempenhando os papéis de um docente, já que de modo geral, os 

conhecimentos necessários a sua prática não diferem dos que um docente precisa ter. 
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Portanto, não se trata de ser meramente um executor tarefas, mas assume um papel relevante e 

determinante nos cursos oferecidos pelo CEDERJ, especialmente com relação à orientação 

dos alunos e a mediação do processo de ensino-aparendizagem, mesmo estando longe 

fisicamente.   

 

2.3 A participação da UENF no consórcio CEDERJ 

 

A Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, localizada em Campos 

dos Goytacazes, município do interior do estado do Rio de Janeiro, foi criada em 1993, a 

partir da mobilização da sociedade campista que depois de muita luta conseguiu incluir na 

Constituição Estadual de 1989 uma emenda popular que garantisse a criação desta 

universidade, considerada patrimônio público que pertence a todos.  

Nesse sentido, a partir do seu primeiro vestibular, em 1993, a UENF vem crescendo 

em meio a muitos êxitos e desafios institucionais. Ao longo de sua trajetória é possível 

observar o quanto esta instituição tem se empenhado na disseminação do conhecimento, com 

ênfase para sua atuação na pesquisa e na pós-graduação, constituindo-se em uma universidade 

pública comprometida em formar cientistas e profissionais para o mercado de trabalho, e 

contribuindo, portanto, para o desenvolvimento científico e econômico do país. O 

reconhecimento do seu padrão de qualidade foi apontado pelo MEC, que a considerou como 

uma das 15 melhores universidades do Brasil por quatro anos consecutivos (UENF, 2016).    

Na sequência de suas atividades, a UENF extrapola suas metas iniciais de oferecer 

educação pública na modalidade presencial e torna-se uma das instituições pioneiras na oferta 

de cursos de graduação a distância, por meio do consórcio CEDERJ. Sua participação neste 

consórcio iniciou-se a partir de uma reunião realizada em 3 de setembro de 1999, presidida 

pelo então superintendente de Educação à Distância daquela época e contou com a presença 

dos reitores, pró-reitores de graduação e membros da comunidade acadêmica de todas as 

universidades consorciadas para que estas instituições pudessem criar estratégias de trabalho e 

se organizarem para o oferecimento de cursos a distância. Ainda neste mesmo encontro a 

UENF atentou para a necessidade de o projeto CEDERJ tornar-se uma política de estado para 

que lhe fosse assegurada sua continuidade ao longo dos tempos (UENF, 2016).   

Segundo consta na história da universidade, disponibilizada em seu site, o primeiro 

curso de graduação em Ciências Biológicas a distância do CEDERJ foi de responsabilidade da 
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UENF, no ano de 2002. A partir de 2007, ampliou sua participação no consórcio assumindo a 

coordenação do curso de Licenciatura em Química e mais recentemente, em 2014, tornou-se 

responsável também pelo curso de Licenciatura em Pedagogia (UENF, 2016).   

 Acentua-se que no CEDERJ é admitido as universidades compartilharem a 

coordenação das disciplinas que compõem a matriz curricular de seus cursos. Sendo assim, 

três universidades são responsáveis pela coordenação do curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas: a UENF coordena as disciplinas ligadas à biologia molecular, bioquímica, 

dinâmica da terra, botânica, instrumentação para o ensino de genética, imunologia e 

orientação para o projeto de final de curso. Sob a responsabilidade da UFRJ está a maior parte 

das disciplinas do currículo do curso pelo fato desta universidade ter mais especialistas em 

diferentes áreas na sua relação de professores. A UERJ, por sua vez, coordena as disciplinas 

pedagógicas (CEDERJ, 2016). 

Da mesma forma acontece com o curso de Licenciatura em Química. A UENF 

coordena as disciplinas Química Geral I, Ens. Aprend. Quimica I, II, III, IV, V VI VII VIII 

IX, Química B, C, D, E, F, G, H e I, Atividades Acadêmicas Científicas e Culturais I, II e III e 

Projeto Final de curso. As disciplinas de Introdução às Ciências Físicas I e II, Física I A e B e 

Física II B são coordenadas pela UFRJ, e as demais disciplinas podem ser coordenadas pela 

UENF, UERJ ou UFRRJ, dependendo do polo. Já o curso de Licenciatura em Pedagogia 

praticamente todas as disciplinas são coordenadas pela UENF, com exceção apenas da 

disciplina de Informática Instrumental, de responsabilidade da UFF (CEDERJ, 2016).  

Em relação à diplomação dos alunos destes cursos que dividem a coordenação de suas 

disciplinas, cada universidade fica responsável por diplomar os alunos que pertencem aos 

polos de sua responsabilidade.  

 

2.4 O curso de Licenciatura em Pedagogia UENF/CEDERJ 

 

O curso de Licenciatura em Pedagogia a distância é a mais nova graduação oferecida 

pela UENF por meio do consórcio CEDERJ, inaugurando sua primeira turma no segundo 

semestre de 2014. Desde a sua criação é adotado o regime de ingresso semestral, cuja matriz 

curricular com carga horária total de 3.015 horas foi elaborada para ser concluída no período 

de 8 semestres e com duração máxima de 15 semestres.  
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Desde a sua implementação o curso atende a 4 polos presenciais localizados nos 

municípios de Bom Jesus do Itabapoana, São Francisco de Itabapoana, São Fidélis e 

Itaperuna. A cada semestre são oferecidas 50 vagas para cada polo, cujo ingresso se dá a 

partir de concurso público de vestibular do CEDERJ. 

O referido curso tem como objetivo formar profissionais comprometidos com a 

educação inclusiva e a diversidade cultural para a construção de uma sociedade justa, 

igualitária e ética com amplas possibilidades de atuação: educação infantil, anos iniciais do 

ensino fundamental; ensino profissional; educação de jovens e adultos; ensino médio 

(formação de professores); gestão (administração, supervisão e orientação) e espaços não 

formais de ensino, tais como empresas, organizações não governamentais (ONGs), entre 

outros (CEDERJ, 2016). 

Da mesma forma, busca fornecer ao futuro pedagogo uma formação múltipla e 

integral, que o capacite para que em sua prática profissional possa responder às novas 

exigências educacionais a partir de uma base sólida de conhecimentos e saberes 

historicamente construídos, com qualidade acadêmica e social; assim como refletir sobre o 

processo educacional em suas diferentes dimensões; articular teoria e prática nas 

metodologias do ensino e atuar na educação básica, tanto na docência como na gestão, 

levando em consideração as suas condições de trabalho, a possibilidade de transformação 

dessa realidade e as perspectivas de formação continuada (CEDERJ, 2016).  

Na busca para a garantia da formação proposta, a estrutura curricular pautar-se-á na 

interdisciplinaridade entre as diversas áreas do conhecimento, organizadas a partir de eixos 

temáticos que integram as grandes áreas e as disciplinas que compõem o curso, definidas em 

três categorias: obrigatórias, optativas e eletivas, tendo em vista os objetivos gerais e 

específicos deste Curso a fim de contemplar a construção de uma sólida formação 

pedagógica. 

O estágio curricular supervisionado entendido como campo de investigação e de 

pesquisa da prática educativa, acentua a importância de se garantir uma formação empenhada 

em articular teoria e prática, como um instrumento que levará o estudante à percepção crítica 

do funcionamento diário da instituição educativa, com base no projeto político-pedagógico da 

mesma. O Estágio é oferecido aos alunos matriculados no mínimo, no 4º período do Curso, 

com carga horária total de 300 horas de atuação, repartidas entre cinco campos de formação: 

Estágio I; II; III; IV e V, que se realizarão sob a orientação e supervisão de uma coordenação 
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geral designada para esse fim, segundo as normas e procedimentos de estágio curricular 

determinados para a formação do pedagogo (CEDERJ, 2016). 

Ao final do curso cada aluno deverá produzir um trabalho monográfico de acordo com 

seu tema de interesse e que faça parte de uma das linhas de pesquisa estabelecidas pelo curso, 

sob a orientação de um professor determinado pela coordenação do curso ou escolhido pelo 

estudante (CEDERJ, 2016). 
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Quadro 2: DESENHO CURRICULAR – CURSO DE PEDAGOGIA A DISTÂNCIA (LICENCIATURA) 

 Fonte: Adaptado do Guia do Curso de Pedagogia UENF/CEDERJ

PERÍODO 

RECOMENDA

DO/EIXOS 

1º P 2º P 3º P 4º P 5º P 6º P 7º P 8º P 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formação 

Teórico – 

Prática a 

Distância 

Filosofia da 

Educação 

História da 

Educação 

Artes Visuais e 

Educação 

Música e 

Educação 
Currículo 

Metodologia da 

Pesquisa 

Corpo e 

Movimento 

 

TCC2 (120h) 

   OPTATIVA 1 OPTATIVA 2 OPTATIVA 3 OPTATIVA 4 

Dinâmica e 

Organização 

escolar (DINO) 

Psicologia da 

Educação 

Educação e 

Trabalho 

Informática em 

Educação 

Educação de 

jovens e adultos 

Geografia na 

Educação 1 

Geografia na 

Educação 2 

Avaliação e 

Educação 
 

Informática 

Instrumental 

 

Didática 

Matemática na 

Educação 1 

Matemática na 

Educação 2 

Ciências 

Naturais 

na educação 1 

Ciências 

Naturais 

na educação 2 

Práticas 

educativas em 

contextos não 

escolares 

 

Português 

Instrumental 

Educação 

Infantil 1 

Língua 

portuguesa 

na Educação 1 

Língua 

Portuguesa 

na Educação 2 

 

História na 

Educação 1 

 

História na 

Educação 2 

 

TCC1 (120h) 

 

 

Educação 

Especial 

Sociologia e 

Educação 

Educação 

Infantil 2 

Teatro e 

Educação 
Alfabetização 1 Alfabetização 2 OPTATIVA 5 OPTATIVA 6 

Educação a 

distância 

Políticas 

Públicas em 

Educação 

Gestão 1 Gestão 2 

Literatura na 

formação do 

leitor 

Imagem 

e Educação 
  

Estágios (300h)    

Estágio 1 

(Educação 

Infantil) 

Estágio 2 

( Educação 

Jovens e 

adultos) 

Estágio 3 

Ensino Médio 

Modalidade 

Normal) 

Estágio 4 

(Ensino 

Fundamental: 

anos iniciais) 

Estágio 5 

(Educação em 

contextos não 

escolares) 

Atividades 

Complementar

es (105h) 

 

Seminário de 

Práticas 

Educativas 1 

(15h) 

Seminário de 

Práticas 

Educativas 2 

(15h) 

Seminário de 

Práticas 

Educativas 3 

(15h) 

Seminário de 

Práticas 

Educativas 4 

(15h) 

Seminário de 

Práticas 

Educativas 5 

(15h) 

Seminário de 

Práticas 

Educativas 6 

(15h) 

Seminário de 

Práticas 

Educativas 7 

(15h) 
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2.5 Plataforma Moodle/CEDERJ e seus recursos didáticos 

 

O consórcio CEDERJ utiliza a plataforma Moodle (Modular Object-Oriented 

Dynamic Learning Environment) como ambiente virtual de aprendizagem (AVA), um local 

onde são disponibilizadas diversas ferramentas didáticas para serem utilizadas de acordo com 

a proposta pedagógica de cada curso e disciplina da modalidade EaD. Esses recursos são 

constituídos por materiais instrucionais que atuam positivamente na aprendizagem, sendo, 

portanto, “elementos que instrumentalizam o aluno, favorecendo o processo de assimilação, a 

criatividade, o desenvolvimento cognitivo, adaptando-o ao meio à sua própria realidade. Os 

recursos de ensino, quando bem selecionados e aplicados, permitem aos educandos conhecer 

a realidade, desvendá-la de forma crítica.” (SANT’ANNA; SANT’ANNA, 2004, p. 19). 

A primeira versão do moodle foi lançada em 1999, pelo educador e cientista 

computacional australiano, Martin Dougiamas. Trata-se de um software livre
4
 e gratuito, 

desenvolvido para fins pedagógicos de apoio aos educadores como um espaço que possibilita 

criar e conduzir cursos a distância. Sua concepção pedagógica baseia-se na abordagem 

socioconstrutivista da educação, a qual concebe o conhecimento como algo a ser construído a 

partir da interação das pessoas com o seu ambiente, como se constata na afirmação de 

Sabbatini (2007) a seguir:  

 

[...] os cursos desenvolvidos no Moodle são criados em um ambiente 

centrado no estudante e não no professor. O professor ajuda o aluno a 

construir este conhecimento com base nas suas habilidades e conhecimentos 

próprios, ao invés de simplesmente publicar e transmitir este conhecimento. 

Por esta razão, o Moodle dá uma grande ênfase nas ferramentas de interação 

entre os protagonistas e participantes de um curso. A filosofia pedagógica do 

Moodle também fortalece a noção de que o aprendizado ocorre 

particularmente bem em ambientes colaborativos (SABBATINI, 2007, p.2). 

 

Vê-se assim, que a construção do conhecimento feita por intermédio do moodle, 

requer do professor uma postura didático-pedagógica diferenciada do modelo de educação 

tradicional. Neste ambiente virtual, o aluno é protagonista da sua aprendizagem e, portanto, 

está no centro do processo educativo. Em um constante movimento de interação e construção 

                                                           
4
 Constitui-se num software intuitivo e de fácil utilização, onde é respeitada a liberdade dos usuários de executar, 

copiar, distribuir, estudar, modificar e aperfeiçoar o programa (https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.pt-

br.html). (Acesso em 14 de dez. 2016)  

https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.pt-br.html
https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.pt-br.html
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colaborativa entre todos os participantes do curso, constrói-se o conhecimento significativo 

por meio das ferramentas disponíveis nesta plataforma.  

O moodle apresenta ferramentas padrões dividas em: conteúdos instrucionais a partir 

dos materiais e atividades, ferramentas de interação como os chats e fóruns de discussão, e as 

ferramentas de avaliação, cuja utilização acontece mediante exercícios, questionários e 

avaliação do curso. O uso desses instrumentos interativos é essencial no processo de ensino e 

aprendizagem no ambiente on-line, pois facilita a comunicação e potencializa a aprendizagem 

dinâmica valorizando estratégias de ensino criativas, participativas e funcionais 

(SABBATINI, 2007).  

Desse modo, o professor de EaD pode configurar seu ambiente virtual para reunir 

diferentes recursos educacionais que possibilitam diversificar as atividades e adaptar sua 

prática de acordo com seus objetivos pedagógicos. Segundo Mattar (2012), as atividades 

desenvolvidas no moodle se utilizam de ferramentas interativas síncronas (em que a 

comunicação entre os participantes acontece em tempo real) e assíncronas (as quais as 

interações ocorrem sem dia e horário definidos). De modo sucinto, destaca-se algumas dessas 

ferramentas: 

 Fórum: o fórum de discussão é um dos recursos assíncronos mais utilizados em EaD. 

Um espaço privilegiado para a intensa interação, possibilita a discussão em grupo 

sobre diversos temas relacionados ao conteúdo, a construção de novos saberes e 

contribui para diminuir o distanciamento entre os participantes. Desse modo, a 

participação do professor coordenador ou do tutor torna-se essencial para mediar às 

mensagens, valorizar as potencialidades individuais, lançar provocações, incentivar a 

participação e orientar para que se evite a mera postagem impessoal, que comumente 

ocorre nos fóruns. 

 Chat: comumente conhecido como sala de bate-papo, o chat propicia a interação em 

tempo real entre os participantes, além de permitir conversar reservadamente com 

outros colegas e mesmo com o professor, por meio de mensagens privadas. Pode ser 

programado pra tirar dúvidas, debater um tema anteriormente proposto ou até mesmo 

ocorrer livremente em função dos interesses dos alunos.  

 Sala de tutoria: consiste em um ambiente onde os estudantes interagem 

especificamente com os professores para tirar dúvidas ou ler as postagens dos colegas.  
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 Videoconferência: esta ferramenta exige a presença física de forma on-line de 

professores e alunos para a transmissão simultânea de áudio e vídeo em tempo real, 

podendo ocorrer diálogo, discussões e atividades entre os participantes. De todas as 

tecnologias utilizadas na EaD, “a videoconferência é a que mais se aproxima da 

situação convencional da sala de aula” (CRUZ E BARCIA, 2000, p. 4). O uso desse 

recurso pode tornar as práticas pedagógicas mais dinâmicas, auxiliando os professores 

na exposição e contextualização dos conteúdos, podendo ainda motivar o aluno para o 

estudo, bem como aumentar seu comprometimento com a aprendizagem. 

 

Acentua-se que os recursos do moodle tornaram-se fundamentais para a expansão da 

educação a distância nos últimos tempos e têm por finalidade subsidiar o professor em sua 

prática pedagógica, jamais substituí-lo. Nesse sentido, é necessário um professor com a 

capacidade de conduzir o ambiente virtual como um espaço próprio para o desenvolvimento 

de uma mediação pedagógica. Deste modo, precisa conhecer e dominar as ferramentas 

disponíveis para que ao utilizá-las a ação docente traga alterações significativas ao processo 

de ensino e aprendizagem. 

No contexto CEDERJ, a plataforma moodle é utilizada para diferentes funções, ou 

seja, em um mesmo ambiente virtual é possível acessar diversos recursos: informações sobre 

a Fundação CECIERJ e o consórcio CEDERJ; o mural de avisos da universidade e do polo; 

regras acadêmicas; a sala de tutoria; os fóruns; o material didático; material complementar de 

estudo; o guia do aluno e do curso; as matrizes curriculares; biblioteca; o quadro de horário da 

tutoria presencial e a distância; calendários de provas; as Avaliações a Distância; as 

orientações para pedido de Revisão de Prova, entre outros (CEDERJ, 2016). 
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3 MEDIAÇÃO, PRÁTICA PEDAGÓGICA E INTERAÇÃO EM EDUCAÇÃO A 

DISTÂNCIA 

 

O tema tratado nesta seção terá como foco a interação e mediação pedagógica na prática 

do professor da EaD. Sendo assim, inicialmente destacamos a função mediadora do professor 

diante das novas perspectivas da educação a distância, no sentido de superar visões 

reducionistas que adotam a tecnologia como determinante em detrimento dos aspectos 

pedagógicos. Na sequência, situaremos os conceitos de interação e interatividade e suas 

relações no contexto contemporâneo da educação a distância. Por fim, apresentamos uma 

discussão sobre os saberes docentes necessários à prática de EaD, considerando a necessidade 

de se utilizar recursos e estratégias didáticas diferentes dos convencionais, procurando 

contribuir com a formação e atuação dos educadores desta modalidade.  

 

3.1 A mediação e a prática pedagógica em EaD 

 

A mediação pedagógica na educação a distância tem sido uma temática muito 

relevante quando se estuda o processo de ensino e aprendizagem desta modalidade, 

principalmente porque o ambiente virtual exige uma série de posturas e comportamentos a 

serem desenvolvidos pelo professor para atender às necessidades deste contexto educacional, 

o qual encontra nas tecnologias da comunicação um meio de desenvolver estratégias e ações 

de acordo com a demanda educacional.  

Deste modo, a mediação docente pode ser concebida como um dos alicerces essenciais 

para a EaD e, ainda que esteja desafiada a superar a prevalência das práticas presenciais nos 

ambientes virtuais, é urgente e imprescindível promover o aperfeiçoamento das ações 

pedagógicas a fim de evitar a simples transposição de conteúdos e a subutilização das 

ferramentas disponíveis no AVA, explorá-las adequadamente e despertar a criatividade e a 

motivação dos alunos. Para isso, é necessário conhecer as funcionalidades das interfaces e 

saber reestruturar as metodologias e os conteúdos pedagógicos, planejar e desenvolver 

múltiplas atividades dinâmicas e em diversos formatos, o que exige constante formação 

continuada dos docentes (ROSSINI; SANTOS, 2013). 

Na prática pedagógica da EaD, o professor geralmente se depara com situações 

inéditas, não vivenciadas anteriormente como aluno, que o coloca diante da necessidade de 
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compreender este “novo” sistema, organizado de uma maneira diferente e que exige um 

conjunto de saberes didáticos pedagógicos pautados em uma realidade de ensino demarcada 

pela ausência dos olhares, das reações imediatas e dos gestos e atitudes visíveis. 

Nesse sentido, as características da mediação pedagógica dos docentes nos AVA se 

opõem à escola tradicional e se traduz numa série de atitudes e procedimentos didáticos que 

demandam ações educativas sintonizadas com o tempo cibercultural e uma ressignificação 

constante da prática docente. 

De modo geral, entende-se por mediação pedagógica as estratégias didáticas utilizadas 

pelos professores, diretamente relacionadas à aprendizagem e ao desenvolvimento dos alunos, 

conferindo-lhes flexibilidade, inclusão e autonomia dentro do percurso da aprendizagem, 

independente da modalidade de ensino. Sendo assim, cabe ao professor o papel essencial de 

fazer a mediação desse grupo na intenção de garantir a aquisição dos conteúdos, fazendo 

novas provocações e planejando novos caminhos interativos. 

Paulo Freire (2013, p. 47), em uma compreensão emancipadora do processo de ensinar 

e aprender ressalta que “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a 

sua própria produção ou a sua construção”. Percebe-se assim, que o conhecimento seja 

construído pelos próprios alunos a partir das possibilidades criadas pelo docente que 

proporciona ao sujeito oportunidades de indagações e questionamentos a respeito do que foi 

exposto para que ele mesmo construa o conhecimento de forma crítica e autônoma, tornando-

se assim, sujeito e não apenas objeto do ato educativo. 

Explicitando o conceito de mediação pedagógica, Masetto (2006) a define como: 

 

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. (MASETTO, 2006, p.144-145) 

 

Dessa forma, na educação a distância, a mediação pedagógica está ligada a postura do 

professor enquanto facilitador, incentivador e motivador da aprendizagem. Entende-se, 

portanto, como a maneira de se apresentar um tema, de tratar um assunto e estar sempre 

disposto a ajudar o aluno a se tornar um aprendiz ativo nesse processo de construção do 

conhecimento, assim como, um modo de intervir no ato educativo a fim de contribuir para que 
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o estudante se aproprie criticamente da sua realidade e nela possa intervir de maneira 

consciente.  

Souza; Sartori e Roesler (2008), também apresentam suas considerações a respeito da 

mediação pedagógica na EaD:  

 

Na EaD, a mediação adquiriu papel de suma importância uma vez que o 

distanciamento físico sempre esteve a exigir recursos, estratégias, 

habilidades, competências e atitudes diferentes dos convencionais – pautados 

na exposição oral e no contato  face a face. Com a inserção das tecnologias 

digitais de comunicação na EaD e o desenvolvimento de ambientes virtuais 

de aprendizagem, a função mediadora do professor tomou um forte impulso 

pelas possibilidades e também pelas exigências da configuração desse novo 

“espaço” (SOUZA, SARTORI, ROESLER, 2008).         

 

Neste sentido, a mediação pedagógica na EaD caracteriza o papel do professor a 

distância como aquele que desenvolve uma prática docente com métodos diversificados de 

ensino capazes de envolver os alunos e favorecer sua autonomia, mostrando-se ‘presente” 

junto ao aluno. Por meio das interações virtuais e do uso adequado das ferramentas 

tecnológicas disponíveis nos AVAs, os professores podem contribuir para que a 

aprendizagem a distância não se torne uma aprendizagem distante. 

Estabelecido os princípios básicos sobre o que se entende por mediação pedagógica na 

educação a distância, é importante apontar algumas características dessa técnica que o 

professor desenvolverá ao longo do processo educacional: 

 

Dialogar permanentemente de acordo com o que acontece no momento; 

trocar experiências; debater dúvidas, questões ou problemas; apresentar 

perguntas orientadoras; orientar nas carências e dificuldades técnicas ou de 

conhecimento quando o aprendiz não consegue encaminhá-las sozinho; 

garantir a dinâmica do processo de aprendizagem; propor situações-

problema e desafios; desencadear e incentivar reflexões; [...] Colocar o 

aprendiz frente a frente com questões éticas, sociais, profissionais por vezes 

conflitivas; colaborar para desenvolver crítica com relação à quantidade e à 

validade das informações obtidas; cooperar para que o aprendiz use e 

comande as novas tecnologias para suas aprendizagens e não seja 

comandado por elas ou por quem as tenha programado; colaborar para que 

se aprenda a comunicar conhecimentos seja por meio de meios 

convencionais, seja por meio de novas tecnologias (MASETTO, 2006, p. 

145-146).  

 

Desse modo, a intervenção pedagógica nos ambientes virtuais de aprendizagem é 

extremamente relevante e significativa para o aluno. Por isso, não pode ser construída apenas 
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a partir do uso de recursos tecnológicos. Mesmo reconhecendo o potencial dessas ferramentas 

digitais, faz-se necessário avançar um pouco mais e considerar alguns aspectos inerentes da 

prática do professor de EaD que lida diretamente com o aluno na plataforma: possuir 

conhecimento sobre o conteúdo estudado; ter clareza em suas explicações, segurança e 

empatia no tratamento dos assuntos discutidos, usar uma linguagem oral e escrita apropriada 

e, principalmente, interagir de modo que o aluno não se sinta excluído em suas dúvidas e 

necessidades particulares e coletivas. 

Nesse sentido, à medida que a educação a distância vai sendo progressivamente 

reconhecida como uma possibilidade de acesso ao ensino incessantemente ampliada, ressalta-

se a necessidade de uma mudança paradigmática pela qual a EaD deixa de ser entendida 

apenas como instrução, para ser encarada como uma modalidade de educação que se utiliza 

das tecnologias mas sem perder seu objetivo principal, que é de oferecer ao aluno 

instrumentos para sua autonomia e autoaprendizagem. Sendo assim, é essencial buscar novas 

alternativas didáticas a serem desenvolvidas em ambientes de aprendizagem mediados pelas 

tecnologias da informação e da comunicação como um meio de promover o conhecimento de 

modo interativo.  

 

3.2 Interação e interatividade: desafios para a Educação a Distância 

 

 A partir da ascensão e popularização do computador e da diversidade das tecnologias 

educacionais existentes nos dias atuais, a educação a distância pode ser ampliada e 

reformulada para além das suas práticas tradicionais, a começar com os ambientes virtuais, o 

qual tornou possível participar ativamente do processo de construção do conhecimento dos 

alunos e potencializar o ensino com a atuação de todos os envolvidos, desenvolvendo-se 

verdadeiramente como educação a distância, que consiste em um processo de mediação entre 

professores e alunos a partir das tecnologias de informação e comunicação. 

 Nessa nova dimensão da EaD, foram desenvolvidos vários ambientes virtuais de 

aprendizagem com recursos tecnológicos de informação e de comunicação que enriqueceram 

o processo educacional e permitiram implementar novas formas de interação social entre os 

participantes geograficamente dispersos, assim como, a criação de novas formas de ensinar e 

aprender, abrindo novos caminhos para a educação a distância e possibilitando que a 

mediação pedagógica aconteça e a aprendizagem se concretize de modo mais interativo.     
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Desse modo, ao referir-se à educação a distância com a inserção das novas tecnologias 

da informação e da comunicação, percebem-se novas formas de diálogo e participação que 

exigem constante interação nas relações professor/aluno e aluno/aluno. E, neste cenário, surge 

também o termo interatividade, um conceito fortemente associado à tecnologia e aos canais de 

comunicação contemporâneos utilizados na EaD, que por vezes tem seu significado associado 

a palavra interação. Nesse contexto, é relevante compreender o sentido atual desses conceitos 

e o modo como se relacionam com a aprendizagem, especificamente no contexto da prática 

pedagógica da educação a distância. 

Historicamente, o termo interação está em uso há bem mais tempo que interatividade. 

No sentido que vem sendo utilizada, a palavra interação aparece como neologismo na história 

das línguas inglesa e francesa desde o século XIX, já o vocábulo interatividade tem origem 

mais recente, surgiu por volta dos anos de 1960 e 1970, relacionado às novas Tecnologias da 

Informação e Comunicação e na década de 1980 passou a ser amplamente utilizado na área da 

informática (SILVA, 2015).    

Entretanto, não há consenso na literatura sobre os conceitos de interação e 

interatividade, tendo em vista que “alguns autores utilizam os dois termos 

indiscriminadamente, trocando um pelo outro sem diferenciar seus significados, enquanto 

outros procuram construir definições precisas e distintas para cada um dos conceitos” 

(MATTAR, 2012, p. 24). Essa discordância conceitual é causada em grande parte pela 

complexidade desses termos em educação e especialmente em EaD, na qual se tem inúmeras 

ferramentas digitais a disposição de todos os interessados, fazendo emergir a possibilidade de  

interagir em seu processo educacional de diferentes maneiras, além de proporcionar conexões 

em tempo real entre os participantes. 

A princípio, convém lembrar que em qualquer modalidade de educação a 

aprendizagem acontece a partir da interação, porque ela é inerente às relações sociais. 

Tratando-se do termo no contexto do ciberespaço, percebe-se que a interação é uma 

importante forma de impulsionar a participação dos alunos nas atividades e, 

consequentemente, na construção do conhecimento. 

O conceito de interação, utilizado em diversas ciências, originou-se das Ciências 

Sociais como uma unidade fundamental dos eventos sociais, mas pode ser concebido de 

diferentes formas a partir da área de conhecimento em que é empregado. No campo da 

comunicação esse conceito não tem uma definição fechada, mas a noção predominante 
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concebe-a como um processo de recepção desenvolvido entre receptores e a mensagem 

midiática. Na área da informática, a interação refere-se à relação estabelecida entre os seres 

humanos e a máquina, podendo haver comunicação entre as pessoas, mediadas pelo 

computador, ou apenas a interação homem-máquina sem que haja comunicação 

(MALDONADO; REICHERT, 2010).         

Nessa perspectiva, Alex Primo (2005), defende a utilização do termo interação e 

critica o conceito de interatividade, pois acredita que as interações estabelecidas entre os seres 

humanos, facilitadas pelas tecnologias, como acontece com os cursos a distância, sejam mais 

importantes do que simplesmente a interação com a máquina, para ele: “Importa investigar o 

que se passa entre os sujeitos, entre o interagente humano e o computador, entre duas ou mais 

máquinas” (PRIMO, 2005, p. 11). Portanto, na visão desse autor, a interação mediada por 

computador vai além do enfoque tecnicista da tecnologia em si e prioriza a qualidade da 

relação com foco no que acontece entre os múltiplos sujeitos envolvidos. 

Além disso, a palavra interatividade tem sido aplicada em diferentes realidades e com 

interesses muito distintos: o termo pode ser encontrado nos trabalhos científicos da área de 

comunicação e afins, e também nos programas de televisão, nos produtos digitais e nos jogos 

eletrônicos, explorando, muitas vezes, o potencial comercial que a palavra apresenta sem, 

contudo, indicar uma precisão clara sobre sua definição. Segundo Mattar (2012, p. 26), “esse 

uso excessivamente elástico acaba tornando o conceito impreciso e confuso”. Dessa forma, 

entende-se que embora o termo esteja presente nos mais variados discursos, carece de um 

cuidado maior quanto a sua polissemia, para que esta tipologia seja bem compreendida.  

Nesta conjuntura, Wagner (apud Mattar, 2012, p. 24), apresenta uma distinção clássica 

entre os dois conceitos. Para o referido autor, o termo interação compreende as trocas entre as 

pessoas e permite a existência de reciprocidade entre elas, seja pessoalmente ou mediadas 

pelo computador em rede, ao passo que a interatividade valoriza a potencialidade técnica da 

máquina, ou seja, está associada às tecnologias digitais utilizadas na educação a distância. 

Sendo assim, o presente estudo orienta-se pela definição de interação tendo em vista que no 

processo de ensino e aprendizagem, considera-se os aspectos interpessoais de maior 

relevância se comparados as potencialidades técnicas do computador, ainda que a 

reciprocidade entre as pessoas seja por intermédio das tecnologias.  
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Em meio aos limites conflituosos que separam interação e interatividade, Belloni 

(2015), apresenta a diferença entre o conceito sociológico de interação e os dois sentidos da 

palavra interatividade. Ela explica que:  

 

É fundamental esclarecer com precisão a diferença entre o conceito 

sociológico de interação – ação recíproca entre dois ou mais atores na qual 

ocorre intersubjetividade, isto é, encontro de dois sujeitos – que pode ser 

direta ou indiretamente (mediatizada por algum veículo técnico de 

comunicação, por exemplo, carta ou telefone); e a interatividade, termo que 

vem sendo usado indistintamente com dois significados diferentes em geral 

confundidos: de um lado a potencialidade técnica oferecida por determinado 

meio (por exemplo, CD-ROM de consulta, hipertextos em geral, ou jogos 

informatizados), e, de outro, a atividade humana, do usuário, de agir sobre a 

máquina e de receber em troca uma “retroação” da máquina sobre ele 

(BELLONI, 2015, p. 63). 

   

Como se vê, ambas as definições de interatividade apresentadas se fazem necessárias e 

podem ser até complementares quando nos reportamos à educação a distância, tendo em vista 

que, nesta modalidade de ensino, a comunicação se concretiza principalmente mediante as 

tecnologias. Portanto, as técnicas e os recursos digitais são indispensáveis para que a 

construção do conhecimento se efetive e possa suprir a demanda das trocas de informações 

entre os participantes. Igualmente, necessita-se também, da troca entre o usuário e a máquina 

para que a transmissão das informações possa ocorrer de forma significativa. 

Percebe-se, portanto, que as relações entre os termos interação e interatividade estão 

imbricadas, “que uma não se diz sem a outra em EaD” (BARROS; CARVALHO, 2011, p. 

220). Considerando que a EaD é uma modalidade que se utiliza dos instrumentos tecnológicos 

para aproximar as pessoas e que tem por objetivo levar o aluno a  aprender com as tecnologias 

interativas, os conceitos de interação e interatividade, em termos gerais, constituem-se em 

características essenciais do processo de aprendizagem, sendo a interatividade concebida 

como um recurso a mais para a intervenção do aluno no processo de ensino e aprendizagem, 

como um mecanismo capaz de potencializar o diálogo entre as partes, com vistas à construção 

do conhecimento de modo interativo e participativo.  

Portanto, são imprescindíveis as ações de intervenções do docente para o contínuo 

movimento de construção/reconstrução do conhecimento, visto que ele viabiliza a articulação 

com os alunos no ambiente virtual de aprendizagem e coopera para o desempenho dos 

mesmos ao longo do curso. 



59 

 

 

 

De acordo com Rossini e Santos (2013),  

 

As mídias interativas têm um grande potencial comunicacional que 

possibilita a participação, a intervenção, o compartilhamento de informações 

e a construção colaborativa de saberes. Para explorá-las pedagogicamente e 

promover a interatividade, os docentes necessitam estar em sintonia com o 

espírito do tempo (ROSSINI; SANTOS, 2013, p. 191).  

 

Estamos diante de um novo momento social em que a partir das TIC é possível 

disponibilizar ambientes virtuais com grande potencial comunicativo e pedagógico que 

podem ser articulados para despertar a participação e a criatividade dos sujeitos inseridos 

nesse contexto, o que pressupõe uma atuação docente efetiva capaz de impulsionar a 

motivação dos participantes. Para explorar pedagogicamente os ambientes virtuais de 

aprendizagem, o professor deverá conhecer as funcionalidades de cada interface do AVA e 

utilizá-las de acordo com as suas necessidades e as de seus alunos.  

Todavia, promover a interação e/ou interatividade torna-se um desafio para os 

docentes, pois o ciberespaço demanda uma ruptura de paradigmas tradicionais e exige um 

processo de formação contínuo para que tenham condições de lidar criticamente com as TIC e 

contribuir com inovações pedagógicas, incluindo atividades dinâmicas que possibilitam 

construir o conhecimento por meio de conteúdos didáticos dispostos em diferentes formatos: 

vídeos, imagens, sons, hipertextos, dentre outras maneiras de se disponibilizar o material 

didático. Assim sendo, faz-se necessário que as instituições de ensino desenvolvam programas 

de formação continuada comprometidos com a formação pedagógica dos docentes em EaD. 

 

3.3 Saberes docentes na Educação a distância 

 

Na contemporaneidade, mais do que nunca, as tecnologias estão sendo incorporadas 

ao saber docente, modificando sua prática pedagógica e impondo novos ritmos de ensinar e 

aprender aos professores que atuam na EaD. Além disso, “nos últimos anos, tem crescido a 

diversidade dos espaços, tempos ou modos de aprender” (VASCONCELLOS, 2011, p. 47). 

Portanto, “é preciso que se esteja em permanente estado de aprendizagem e adaptação ao 

novo” (KENSKI, 1998, p.60).   

Percebe-se que as TIC potencializou a educação a distância como modalidade de 

ensino e tem possibilitado uma mediação pedagógica mais atrativa, dinâmica e participativa 
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envolvendo alunos e professores no desenvolvimento de atividades educativas em lugares e 

tempos diversos, favorecendo o processamento das informações e contribuindo para a 

formação de indivíduos mais autônomos, críticos e reflexivos, expandindo as oportunidades 

educacionais e a construção do conhecimento. De acordo com Almeida (2003): 

 

O advento das tecnologias de informação e comunicação reavivou as 

práticas de EaD devido à flexibilização do tempo, quebra de barreiras 

espaciais, emissão e recebimento instantâneos de materiais, o que permite 

realizar tanto as tradicionais formas mecanicistas de transmitir conteúdos, 

agora digitalizados e hipermediáticos, como explorar o potencial de 

interatividade das TICs e desenvolver atividades à distância com base na 

interação e na produção de conhecimento (ALMEIDA, 2003, p.330). 

 

Diante desse cenário de ampla expansão da EaD com a criação de novos ambientes de 

aprendizagem, os papéis do aluno e do professor são redefinidos. Espera-se dos docentes 

alterações significativas em seu trabalho, no que consiste em adquirir novos conhecimentos, 

saberes e habilidades, como estratégias de feedback para acompanhamento e orientação aos 

alunos, atuando, de fato, como mediador e motivador das relações educacionais que se 

estabelecem nesta modalidade de ensino. Ao passo que se almeja dos alunos disciplina para 

estudar de forma independente, organização dos estudos e um compromisso com o curso e 

consigo mesmo. É válido lembrar que estudar de forma independente não significa estar 

sozinho, pois o aluno poderá interagir com os materiais didáticos, com os tutores e com os 

demais alunos.  

Demo (2009, p. 110), assegura que “[...] O professor competente e atualizado 

representa a condição mais crucial da qualidade educativa em termos formais e políticos”. 

Portanto, incentivar, orientar, dialogar com os alunos e organizar situações de aprendizagem 

são alguns papéis dos educadores imprescindíveis para o bom rendimento dos alunos e 

indispensáveis na interação professor-aluno, seja no ensino presencial ou a distância. Na EaD, 

mais especificamente, é necessário ainda ter o domínio das tecnologias para que a prática 

docente possa se desenvolver mais facilmente a partir do potencial pedagógico das 

ferramentas digitais disponíveis nas plataformas de aprendizagem, pois conforme afirma 

Carvalho (2007, p. 11) o docente “precisa ser um usuário pleno das tecnologias para ser capaz 

de propor formas de interação do seu conteúdo por outras mídias”.  

Por conseguinte, o professor, como um mediador da aprendizagem, certamente não vai 

concentrar-se apenas nos aspectos puramente tecnológicos dos ambientes virtuais da EaD, 
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mas apropriar-se desses recursos para ampliar as possibilidades de construção e disseminação 

do conhecimento.  

Para Moraes (1997, p.53), “o simples acesso à tecnologia, em si, não é o aspecto mais 

importante, mas sim, a criação de novos ambientes de aprendizagem e de novas dinâmicas 

sociais a partir do uso dessas novas ferramentas”. Portanto, não se pode protagonizar as 

tecnologias em si. Ao contrário, ela se apresenta como um meio, como instrumento facilitador 

para cooperar no desenvolvimento e facilitar o processo de aprendizagem, por isso é preciso 

conhecer e saber incorporar as diferentes ferramentas digitais na educação. Ou seja, pouco 

adianta a inserção das tecnologias computacionais se não se estabelecer um contexto 

comunicativo, participativo e interativo nas relações educativas (MORAN, 1998). 

Nesta perspectiva da educação a distância com a utilização das tecnologias da 

informação e da comunicação, faz-se necessário adotar estratégias pedagógicas que levem à 

pesquisa, à troca, que proporcione uma boa interação entre seus participantes e “que não 

esteja somente voltada para os benefícios da tecnologia, mas que tenha um maior cuidado 

com os aspectos pedagógicos do ambiente virtual” (ANDRÉ, 2014, p. 2).  

Sendo assim, é preciso pensar em novas possibilidades de ensino que vão além da 

simples utilização dos recursos tecnológicos disponibilizados nos ambientes virtuais de 

aprendizagem e tenham um maior cuidado com os aspectos pedagógicos, considerando outras 

estratégias de comunicação e mobilização dos alunos, conforme destaca Gallo (2008, p. 27), 

“a adoção de um novo paradigma do saber significa, ao mesmo tempo, outras possibilidades 

de abordagens do próprio conhecimento”. Assim, uma modalidade educativa empenhada em 

promover a democratização educacional, faz da apropriação desses recursos tecnológicos 

juntamente com os saberes docentes nas dimensões pedagógica e didática um trampolim para 

a dinamização do processo de ensino e aprendizagem. 

É importante ressaltar que, geralmente os alunos matriculados em cursos a distância 

vêm de uma educação tradicional e tendem a se sentir sozinhos, o que pode resultar até 

mesmo em abandono do curso. Diferente da educação presencial, na EaD os alunos buscam o 

conhecimento a partir de diversos meios, como materiais instrucionais, vídeos, pesquisas, 

fóruns de discussão, que servem de apoio nas atividades de ensino e aprendizagem, e na 

interação entre professores e alunos guiando a proposta pedagógica e servindo de mediação 

neste modelo educacional em que são possíveis novas formas de construção do conhecimento.  
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Portanto, nesta modalidade de ensino é essencial um estilo de didática que favoreça 

aprendizagens personalizadas e coletivas, que desperte a curiosidade e a disposição para 

aprender (ALMEIDA, 2003, p.330). Por isso, é necessário adotar uma metodologia distinta 

daquela utilizada nos espaços da educação presencial, capaz de favorecer a aquisição do 

conhecimento e envolver os sujeitos nos processos de aprendizagem, pois “a forma de 

organizar e orientar o ensino a distância interfere diretamente na aprendizagem do aluno.” 

(MACHADO, 2010, p. 48). 

Segundo Libâneo (2002), o essencial da didática é o trabalho do professor consciente 

da sua responsabilidade em proporcionar aos alunos um ensino de qualidade. Sendo assim, 

presume-se que o principal objetivo do trabalho de um professor seja conseguir que seus 

alunos aprendam da melhor maneira possível e de forma prazerosa. No caso específico da 

EaD, considera-se a importância de uma didática adequada ao ambiente virtual de 

aprendizagem, sobre a qual André (2014), afirma que: 

 

Pensar o lugar de uma didática mais adequada para o ambiente virtual é 

pensar também em uma interação que favoreça a formação dos alunos de 

cursos à distância, uma interação que tenha um formato flexível e que atenda 

as necessidades do alunado diverso social e culturalmente. A didática para o 

ambiente virtual necessita também de uma interação que traga autonomia e 

conhecimento para o alunado, não apenas respostas fechadas como pode ser 

visto em muitas postagens (ANDRÉ, 2014, p.75).    

 

Dessa forma, faz-se necessário a adoção de estratégias didáticas que propicie a 

interação dos diferentes atores sociais envolvidos nesse processo educativo, tendo o diálogo 

como primeira condição para tornar os alunos sujeitos da aprendizagem. Uma interação que 

seja capaz de motivar os alunos e levá-los a construírem seus conhecimentos com mais 

autonomia e criticidade, como aponta Freire (1988, p. 69) “a educação é comunicação, é 

diálogo na medida em que não é a transferência de saber, mas um encontro de sujeitos que 

buscam a significação de significados”. 

Para Tardif (2012, p. 118), “Concretamente, ensinar é desencadear um programa de 

interações com um grupo de alunos, a fim de atingir determinados objetivos educativos 

relativos à aprendizagem de conhecimentos e à socialização”. No caso da educação a 

distância, as interações advêm do trabalho com as diversas ferramentas digitais, a fim de 

alcançar seu objeto de trabalho, os alunos, e promover a aprendizagem desse público tão 

diverso. No entanto, há de se considerar que a interação entre professores e alunos demanda 
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motivação e participação de ambos os agentes para que o processo de ensino e aprendizagem 

possa se desenvolver efetivamente, trata-se de uma via de mão dupla que precisa ocorrer em 

todas as direções. 

Desse modo, a atuação pedagógica da equipe docente precisa estar em consonância 

com as características do modo de ensino em EaD, em que a aprendizagem se dá 

principalmente, por meio de variados suportes tecnológicos, nos quais as TIC e as estratégias 

de ensino e aprendizagem têm um papel estruturante nesse contexto. Por isso, o professor 

deve estar atento às particularidades do processo de ensino e aprendizagem: “o que o aluno 

está aprendendo, como está aprendendo, as condições sob as quais está aprendendo, se está 

retendo e aplicando o que aprende, e como a aprendizagem atual o prepara para a 

aprendizagem futura” (WEIMER, 2002, p. 16, apud PALLOFF e PRATT, 2004, p. 148). 

Para Machado (2010, p. 43), “tornam-no um desafio para os professores, a maioria 

imigrantes digitais, que precisam substituir os modos de interação tradicionais e descobrir o 

potencial destas tecnologias para o processo de ensino e aprendizagem”. Desse modo, o 

desenvolvimento de novas competências docentes dos professores imigrantes digitais 

(PRENSKY, 2001) é fator determinante nas práticas pedagógicas bem-sucedidas em educação 

a distância, quando é preciso ir além do domínio do conteúdo e compreender também alguns 

aspectos das tecnologias digitais, para criar atividades dinâmicas, contextualizadas e 

participativas.  

De acordo com Almeida (2003),  

 

Ensinar em ambientes digitais e interativos de aprendizagem significa: 

organizar situações de aprendizagem, planejar e propor atividades; 

disponibilizar materiais de apoio com o uso de múltiplas mídias e 

linguagens; ter um professor que atue como mediador e orientador do aluno, 

procurando identificar suas representações de pensamento; fornecer 

informações relevantes, incentivar a busca de distintas fontes de informações 

e a realização de experimentações; provocar a reflexão sobre processos e 

produtos; favorecer a formalização de conceitos; propiciar a 

interaprendizagem e a aprendizagem significativa do aluno. (ALMEIDA 

2003, p. 335) 

 

Entende-se então, que não se trata de ter uma única forma de ensinar favorável ao 

aprendizado, não existe “receita de bolo”, mas é preciso uma didática adequada a esta 

proposta de ensino para atender as especificidades desta modalidade educacional, que ao ser 

viabilizada pelas tecnologias digitais, consequentemente, requer novas formas de ensinar, pois 
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diferente da aula presencial, no ambiente virtual, o ensino não se dá face a face, é desprovido 

da linguagem não verbal e na maioria das vezes a troca de conhecimentos não é imediata. Em 

consequência disso, surge a necessidade de adequação ao AVA para garantir que se realize a 

mediação pedagógica, e assim, possa tornar o conhecimento acessível e compreensível a 

todos, com o devido respeito às particularidades deste ambiente e a autonomia dos alunos. 

É certo que estamos passando por algumas mudanças no modelo de educação vigente 

e a formação profissional, em geral, faz parte desta realidade. Tais mudanças exigem cada vez 

mais um “novo” professor que seja “capaz de conquistar e fazer ciência, de apropriar-se da 

técnica, sem, entretanto, esquecer sua humanidade e seu compromisso político de colocar 

ciência e tecnologia a serviço do bem-estar social” (OLIVEIRA, 2003, p. 39). Essas 

mudanças estão profundamente associadas ao uso das novas tecnologias e ao 

desenvolvimento da educação a distância, no entanto, vale ressaltar que  

 

[...] esse processo revela que, ao mesmo tempo em que há um alargamento 

tecnológico, ele não exige tecnicistas; ao contrário, reivindica a formação 

abrangente que permita ampliar as diferentes maneiras de interagir com a 

pluralidade dos diferentes mundos que hoje se entrecruzam, de lê-la, 

reconhecê-la e interpretá-la. Dessa forma, o que está em jogo é a criação de 

novas maneiras de (re) educar as pessoas, para lidar não exatamente com o 

aparato tecnológico, mas com as informações advindas desse novo tipo de 

saber ou propiciadas por ele (OLIVEIRA, 2003, p. 33).   

 

Nessa perspectiva, a atuação dos professores é essencial, pois eles são os agentes que 

podem promover novas maneiras de ensinar e propor práticas educativas diferenciadas 

capazes de alcançar seus alunos. Independente da modalidade em que atua, é necessário que 

os professores conheçam este novo contexto colocado pelas TIC na educação, para que 

possam enriquecer e diversificar a prática pedagógica. 

Nesse sentido, Belloni (2015), destaca três dimensões dos saberes docentes 

(pedagógica, tecnológica e didática) essenciais aos professores, principalmente para àqueles 

que atuam na educação a distância. Assim, espera-se que o docente seja capaz de articular as 

três dimensões profissionais, a fim de que consiga assumir uma sala de aula virtual com 

competência, evitando o “empobrecimento e a falta de protagonismo do saber prático do 

professor” (SACRISTÁN, 1999, p. 81).  

O trabalho docente na EaD se organiza de forma coletiva e cooperativa num conjunto 

articulado de trabalhadores, necessário para a realização das atividades de ensino e 
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aprendizagem, constituindo-se na polidocência (MILL, 2010). Este mesmo autor especifica 

que além do professor coordenador da disciplina, os professores-tutores também fazem parte 

da polidocência, e ainda acrescenta: “todo aquele que contribui para a discência pode ser 

entendido como docente” (MILL 2010, p. 16). 

Dessa forma, juntamente com o desenvolvimento dos AVAs, emerge a importância da 

atuação dos professores nesses espaços da educação a distância, tendo em vista sua 

responsabilidade ao assumir a função de mediador do processo educativo, dentre tantas 

outras.  

Portanto, o grande desafio enfrentado na EaD, que tem como característica a distância 

geográfica entre alunos e professores, é “aproximá-los” para trocar experiências, interagir e se 

apropriarem dos conhecimentos por meio do espaço virtual. Quando os estudantes são levados 

a interagir no AVA, por meio da intervenção do professor que numa postura de orientador e 

motivador engloba os alunos na atividade a ser realizada, qualquer tarefa disposta no 

ambiente torna-se mais fácil e mais interessante, seja em grupo ou mesmo individual, pois a 

interação, a troca de saber, o diálogo na nova sala de aula, são imprescindíveis para que o 

aluno aprenda. O uso desses canais comunicativos entre alunos e professores, são essenciais 

no processo de ensino e aprendizagem da modalidade EaD.    

Sendo assim, fatores como motivação e permanência dos alunos nos cursos a distância 

podem ser influenciados pela mediação entre professor-aluno e aluno-aluno, já que boa parte 

do processo de ensino e aprendizagem desenvolve-se nos AVAs, onde os recursos didáticos 

encontram-se permeados pela dinâmica do virtual que, diferentemente do ensino presencial, 

são caracterizados pela separação espacial e temporal entre os sujeitos envolvidos. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E ANÁLISE DOS DADOS  

 

Este capítulo tem por objetivo apresentar a arquitetura metodológica da pesquisa, bem 

como os resultados e a discussão dos dados coletados, com a finalidade de caracterizar a 

atuação dos tutores a distância no modelo semipresencial do Curso de Licenciatura em 

Pedagogia CEDERJ/UENF.    

 

4.1 A construção da pesquisa 

 

Como já mencionado anteriormente, o consórcio CEDERJ conta com uma equipe 

multidisciplinar, com docentes integrando diversas funções, inclusive o cargo de tutoria, que 

por ser uma modalidade ainda não reconhecida enquanto profissão, deixa esse tipo de trabalho 

docente à margem dos demais, sendo que “o tutor virtual é o principal docente do teletrabalho 

pedagógico” (MILL, 2012, p. 54). Concordando com o referido autor e considerando as 

atribuições deste profissional especificadas no guia de tutoria do CEDERJ, optou-se, por 

conceber este profissional como um docente, sendo reconhecido pela sua importância 

enquanto mediador pedagógico do processo educacional na EaD. Sendo assim, na análise dos 

dados utilizou-se o termo professor-tutor, pois 

 

Este profissional, como mediador pedagógico do processo de ensino e de 

aprendizagem, é aquele que também assume a docência e, portanto, deve ter 

plenas condições de mediar conteúdos e intervir para a aprendizagem. Por 

isso, na prática, o professor tutor é um docente que deve possuir domínio, 

tanto tecnológico quanto didático, de conteúdo (BRUNO; LEMGRUBER, 

2009, p. 7).  

 

Nesse sentido, esta pesquisa buscou analisar a atuação do tutor à distância, 

especificamente com relação à mediação e interação deste no ambiente virtual em que atua, 

sua participação e suas funções em acompanhamento aos alunos, considerando o que dizem e 

pensam a respeito da sua prática educativa desenvolvida na EaD. Ainda foram abordadas 

algumas questões sobre o ser tutor nesta modalidade de ensino; isto porque acredita-se que o 

sentido dado a esta função interfere diretamente em sua prática enquanto docente. Entendendo 

a educação como um processo bidirecional, buscou-se também compreender a perspectiva dos 

alunos relacionada ao trabalho de tutoria à distância. 

Desta forma, elegeu-se a abordagem metodológica qualitativa, por envolver técnicas 

que permitem entender os fenômenos, de acordo com a percepção dos sujeitos envolvidos, 



67 

 

 

 

para a partir de então, o pesquisador situar sua interpretação sobre o assunto. Este tipo de 

pesquisa possui um caráter descritivo, exploratório, com enfoque indutivo na análise dos 

dados (NEVES, 1996). E ainda propicia maior familiaridade com o problema, levantamento 

bibliográfico e entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o fato 

pesquisado (GIL, 2006). 

De acordo com Oliveira (2007, p. 37), a pesquisa qualitativa constitui-se “em um 

processo de reflexão e análise da realidade por meio da utilização de métodos e técnicas para 

compreensão detalhada do objeto de estudo em seu contexto histórico e/ou segundo sua 

estruturação.” Entretanto, no decorrer da pesquisa utilizaram-se também estratégias 

quantitativas a fim de facilitar a compreensão do fenômeno estudado. Todavia, prevaleceu a 

abordagem qualitativa guiando a análise e a interpretação dos dados. 

A pesquisa foi realizada com o Curso de Licenciatura em Pedagogia a Distância 

(CLPD
5
) da Universidade Estadual do Norte Fluminense. Como descrito na seção 2, este é o 

curso mais recente na modalidade de EaD desta instituição, estando atualmente em sua sexta 

turma. A motivação pela escolha do CLPD como local de pesquisa explica-se pelo 

envolvimento profissional e afetivo da pesquisadora com o curso, acompanhando-o desde seu 

início, tendo sido seu primeiro ambiente de atuação docente, desenvolvendo a atividade de 

tutora a distância. Do mesmo modo, destaca-se a importância do CLPD dentro de uma 

instituição renomada como a UENF, visto que já oferece este curso na modalidade presencial 

e reconhece a relevância de sua expansão para outros municípios das regiões Norte (São 

Francisco de Itabapoana e São Fidélis) e Noroeste Fluminense (Bom Jesus do Itabapoana e 

Itaperuna), levando em consideração a formação do profissional graduado em Licenciatura 

em Pedagogia e sua relevância social no amplo cenário da educação brasileira e entendendo a 

necessidade de criar oportunidades de profissionalização para aqueles que desejam ingressar 

na carreira docente, futuros pedagogos, que vislumbram esta possibilidade por meio da 

universidade pública a distância.       

Deste modo, os sujeitos escolhidos para participar desta pesquisa são exatamente estes 

profissionais que participam da docência, os tutores a distância, os quais nem sempre são 

reconhecidos pelo seu trabalho. Somados a estes, os alunos do CLPD completam o quadro 

dos sujeitos pesquisados neste trabalho. Optou-se por não trabalhar com os tutores presenciais 

                                                           
5
 Sigla elaborada pela autora a fim de evitar a repetição da expressão “Curso de Licenciatura em Pedagogia a 

Distância”. 
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por entender, que a tutoria presencial tem sido desenvolvida de forma muito similar a de um 

professor do ensino presencial, o que descaracterizaria o foco desta análise.  

Sendo assim, a coleta de dados desta pesquisa realizou-se a partir de duas técnicas: 

entrevista semiestruturada com os tutores e aplicação de questionário on-line aos alunos. Esse 

tipo de entrevista possibilita ao pesquisador uma maior aproximação dos fatos, uma vez que, 

permite ao entrevistado que fale livremente sobre os assuntos que surgem a partir do tema 

principal. O questionário, por sua vez, permite obter os dados por intermédio de questões 

abertas e fechadas, respondidas sem a presença do pesquisador, o que evita a influência das 

opiniões e do aspecto pessoal do entrevistador, além de aceitar que as pessoas respondam no 

momento que considerar mais conveniente (GIL, 2010). 

O primeiro passo, antes de efetivar a entrevista e enviar o questionário, foi realizar um 

pré-teste com pessoas que não fazem parte do público pesquisado, para verificar se as 

questões estavam compreensíveis e detectar possíveis falhas, como de fato foi preciso fazer 

algumas modificações nas perguntas de ambos os instrumentos.  

Para a realização da entrevista, primeiramente foi enviado um e-mail para todos os 

tutores à distância apresentando a proposta da pesquisa e convidando-os a participar. A 

entrevista foi realizada na própria universidade onde os tutores trabalham, ao longo do 

segundo semestre de 2016 com 10 tutores a distância, nos dias e horários disponibilizados por 

eles.  

O questionário foi elaborado a partir da ferramenta google docs
6
, disponível 

gratuitamente na internet, e encaminhados via e-mail para todos os alunos matriculados no 4º 

e 5º períodos do CLPD, no qual estava contido o link de acesso. A escolha por estes alunos se 

deu por entender que para alcançar os objetivos propostos era necessário que os estudantes 

estivessem experiência com o ambiente virtual do curso. Deste modo, conforme orienta 

Marconi e Lakatos (2010), na página inicial do questionário foi feita uma breve explicação 

sobre os objetivos dessa pesquisa e o contexto na qual estava inserida, bem como a garantia 

de sigilo dos dados coletados. O objetivo principal do questionário foi fazer um levantamento 

da percepção dos alunos sobre a prática pedagógica dos tutores e a interação com os mesmos.  

                                                           
6
 Google docs é um editor de texto que oferece várias opções de compartilhamento de arquivos existentes em sua 

conta de gmail. O questionário elaborado encontra-se disponível em: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffbA4tppd_ElEwjhW4SLtxoUvu0IDSap2A57fJRMPFg7bF_g/vie

wform?c=0&w=1. Também está disponível no apêndice deste estudo. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffbA4tppd_ElEwjhW4SLtxoUvu0IDSap2A57fJRMPFg7bF_g/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffbA4tppd_ElEwjhW4SLtxoUvu0IDSap2A57fJRMPFg7bF_g/viewform?c=0&w=1
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O questionário foi enviado para 210 alunos, ficando disponível para ser respondido de 

outubro a dezembro de 2016. Vale salientar que, em média 10% dos e-mails retornaram sem 

sucesso de entrega. Verificando a pouca adesão à pesquisa ao longo do primeiro mês, optou-

se por solicitar a coordenação do curso que disponibilizasse o link do questionário na 

plataforma do CEDERJ, ressaltando que era destinado apenas para os alunos do curso de 

Licenciatura em Pedagogia CEDERJ/UENF. A partir de então, houve um aumento substancial 

no número de questionários respondidos, ao todo foram 130. Contudo, muitos desses alunos 

que haviam participado não pertenciam ao curso de Pedagogia da UENF, eram alunos do 

mesmo curso, porém de instituições diferentes, da UERJ e da UNIRIO. Com isso, esses 

questionários não puderam ser aproveitados e a pesquisa foi realizada com um total de 66 

alunos.   

Assim, feita uma descrição do percurso da pesquisa e de como os dados foram 

coletados, é preciso concretizar a análise. Nesta etapa, realizou-se primeiramente a 

caracterização dos sujeitos da pesquisa; em seguida foram apresentados os dados e os 

resultados obtidos nas entrevistas e nos questionários.  

 

4.2 Um breve perfil dos sujeitos pesquisados 

 

O universo dos sujeitos pesquisados totalizou em 10 tutores a distância e 66 alunos do 

Curso de Licenciatura em Pedagogia a Distância CEDERJ/UENF. Desses tutores, 9 eram 

tutoras e apenas 1 tutor. Entre os 10 tutores, somente 2 tiveram o primeiro contato com a 

educação a distância a partir da atuação no curso pesquisado. Os outros tutores já tinham 

experiência com EaD antes mesmo de atuarem como tutores a distância neste mesmo curso. 

Dentre os 8 tutores experientes, 4 deles já tinham prática com a tutoria presencial do CEDERJ 

e os outros 4, tinham experiências como alunos de cursos a distância. 

Com relação aos alunos, também houve uma predominância do sexo feminino, como 

demonstra a tabela a seguir.   

Tabela 1 – Demonstrativo por sexo dos alunos  

 

 

 

 

Fonte: dados da pesquisa 

Sexo Número de alunos % 

Masculino 10 15 

Feminino 56 85 

Total 66 100 



70 

 

 

 

A faixa etária dos alunos é bastante variada e abrange dos 19 aos 56 anos, tendo um 

maior número de estudantes entre 26 e 35 anos, como aponta a próxima tabela. 

Tabela 2 – Faixa etária dos alunos  
 
 

 
 
 
 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Em relação ao estado civil, as opções oferecidas eram: solteiro (a), Casado (a) ou vive 

junto, separado/divorciado/desquitado, viúvo (a). O gráfico 1 ilustra as respostas: 19 

responderam serem solteiros (29%), 41 são casados ou vive juntos (62%), 6 são 

separado/divorciado/desquitado (9%), não tendo sido escolhidas as opções viúvo(a) ou outro. 

 

 
Gráfico 1 – Estado civil dos alunos 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Outra pergunta questionava sobre os filhos. Das respostas apresentadas, temos que, 40 

alunos têm filhos (61%) e 26 responderam que não (39%). Quando perguntados se trabalham, 

47 alunos afirmaram que sim (71%) e 19 disseram que não (29%). 

Sobre o ano que ingressou no curso, 31 alunos foram matriculados no ano de 2014, ao 

passo que, 35 alunos ingressaram em 2015. Ainda identificou-se que a maioria deles, 48 

alunos, ficou algum tempo sem estudar até iniciar seus estudos no CEDERJ (73%) e 18 

alunos ingressou no ensino superior logo após o término da educação básica (27%). 

Constatou-se também que, 15 alunos já possuem curso superior completo (23%). Os dados 

Idade Número de alunos 

19-25 anos 19 

26-35 anos 25 

36-45 anos 20 

Acima de 46 anos 2 
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também apontam que 76% dos alunos estão realizando um curso a distância pela primeira vez, 

enquanto 24% já tiveram contato com um curso na EaD.   

Na próxima seção, foram abordadas algumas questões propostas na entrevista e no 

questionário e apresenta simultaneamente a concepção dos tutores a respeito do seu trabalho 

enquanto mediador do processo de ensino e aprendizagem a distância e a percepção dos 

alunos sobre as interações no ambiente virtual de aprendizagem do Curso de Licenciatura em 

Pedagogia CEDERJ/UENF. Para preservar a identidade dos entrevistados, utilizaremos 

nomes fictícios. 

 

4.3 A visão dos sujeitos da pesquisa 

 

Antes de iniciar a discussão trazendo a síntese das respostas dos tutores e dos alunos, 

apresenta-se a questão proposta no roteiro de entrevista com relação ao tempo de ação desses 

docentes, enquanto tutores a distância, no curso pesquisado.   

 

Tabela 3 – Tempo de experiência docente no CLPD 

Tutor 

Tempo de atuação 

docente no CLPD 

CEDERJ 

Larissa                2 anos 

Fernanda                2 anos 

Cátia                2 anos 

Estela                2 anos 

Verônica                1 ano 

Érica                6 meses 

Jocília                6 meses 

Ricardo                4 meses 

Ísis                4 meses 

Lia                4 meses 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Nesta tabela, é possível perceber que 40% dos tutores entrevistados exercem docência 

no curso de Licenciatura em Pedagogia CEDERJ/UENF desde a implementação do curso, no 

segundo semestre de 2014, enquanto 10% atuam há um ano e 50% desenvolvem a docência 

na EaD/CEDERJ há no máximo 6 meses. No decorrer da coleta dos dados, notou-se certa 

resistência por parte dos tutores mais experientes em querer participar da pesquisa, tendo 

alguns, chegado a marcar dia e horário para a entrevista, mas não compareceram e nem 



72 

 

 

 

justificaram. Em contrapartida, os tutores menos experientes entenderam a proposta deste 

trabalho e rapidamente desejaram participar. Desse modo, mesmo com uma diferença de 

tempo de atuação no CLPD entre aqueles que iniciaram em 2014 e aqueles que começaram 

em 2016, as respostas apresentaram algumas semelhanças, principalmente quando 

questionados sobre o ser tutor a distância. Certamente, não ocorreram diferenças significativas 

em função do intervalo de tempo do ingresso dos tutores ser pequeno. Também ajuda a 

entender essas semelhanças o fato de que entre os tutores menos experientes, dentre os que 

participaram da pesquisa, a maioria deles já conhecia o sistema CEDERJ ou tinha experiência 

com docência na EaD: o tutor Ricardo possui experiência como tutor presencial no CEDERJ; 

a Jocília foi aluna do Curso de licenciatura em Pedagogia a distância pela CEDERJ/UNIRIO; 

a Ísis e a Érica já atuaram como tutoras a distância e presencial, respectivamente, em outros 

cursos da rede pública e privada.              

Buscando definir o que é ser tutor na percepção dos tutores a distância, foram 

identificados diversos posicionamentos, muitos deles complementares, de certa forma. No 

quadro a seguir são apresentadas as respostas compiladas para a pergunta: “Para você o que é 

ser tutor (a) a distância na EaD?”     

  

Quadro 3 – O que é ser tutor a distância na EaD 

Tutor Sobre ser tutor a distância na EaD 

Cátia É uma forma nova de levar educação às pessoas.  

Érica Mediar um processo educacional.  

Estela É ser suporte do professor coordenador, dos tutores presenciais e dos alunos. 

Fernanda É atuar como docente. 

Ísis É um trabalho como de todo professor. 

Jocília É ser um facilitador do conhecimento interagindo com os alunos. 

Larissa Estar inteirado com a plataforma de modo a perceber as dificuldades dos alunos. 

Lia 
É ser o mediador entre o coordenador da disciplina e o aluno, é ser o facilitador da 

aprendizagem. 

Ricardo É dinamizar o processo de ensino e aprendizagem. 

Verônica 
É fazer a mediação pedagógica buscando aproximar-se dos alunos, não só do 

coordenador de disciplina.  

Fonte: dados da pesquisa 

 

Diante dessas respostas é possível perceber que este grupo de tutores considera como 

principal função do seu trabalho atuar como mediador da aprendizagem, como um sujeito 

ativo na docência a distância, que busca estar próximo dos alunos, ajudando-os a vencer suas 
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dificuldades ao longo do processo educacional, o que pode ser confirmado na fala da tutora 

Ísis que acredita que ser tutor a distância é “ter paciência, ter compreensão e entender o 

aluno a distância que, geralmente, é um aluno muito ansioso, com várias necessidades e às 

vezes nem tem acesso à internet, então você tem que ter uma compreensão muito grande”. 

Entretanto, quando se perguntou qual tem sido a função pedagógica do tutor a partir da 

experiência de tutoria no curso de Licenciatura em Pedagogia do CEDERJ, identificou-se uma 

insatisfação na fala dos tutores, como pode ser constatado nas respostas a seguir:  

 

A função do tutor a distância na prática está muito mais para o administrativo, 

para o técnico do que para o pedagógico. A função do tutor a distância não 

deveria ser só corrigir APs e sim participar do processo de formatação da 

disciplina em si, com uma maior participação no processo de aprendizagem. Ele 

deveria participar mais da elaboração do planejamento da disciplina, de 

elaboração das avaliações, de discussões sobre a disciplina, não só executar. Tá 

muito no administrativo (Tutora Verônica). 

 

A meu ver o tutor a distância tem tido um aspecto mais administrativo do que 

acadêmico, não está muito direcionada a ação pedagógica propriamente dita que 

envolve a aprendizagem do aluno. A ação pedagógica do tutor fica um pouco solta 

(Tutora Estela). 

 

A questão pedagógica está cada vez mais sucateada em função das 

obrigatoriedades das funções burocráticas (Tutor Ricardo). 

 

Apesar dos professores-tutores demonstrarem ter consciência de seu papel nos 

processos educacionais da EaD, percebe-se pelas respostas anteriores que na prática de tutoria 

a distância os tutores têm concentrado grande parte do tempo em executar tarefas que não 

estejam diretamente relacionadas a interação com os alunos na plataforma, como, por 

exemplo, corrigir avaliações, formatar o ambiente virtual, postar atividades avaliativas e 

responder perguntas relacionadas ao cronograma da disciplina. O trabalho docente do tutor 

não deve ficar à margem do sistema de ensino, ainda que ele desempenhe diversos papeis, é 

preciso disponibilizar um tempo maior para exercer sua função pedagógica intrínseca a 

aprendizagem, a fim de que possa contribuir para promover a interação e fomentar a 

construção do conhecimento.  

Acrescenta-se a este, outros agravantes da tutoria a distância: o fato do professor-tutor 

ter de lidar com um quantitativo muito alto de alunos e em pouco tempo, também interfere 

diretamente no desempenho do seu trabalho de mediador e facilitador da aprendizagem. Em 

termos gerais, cada tutor atende em média 160 alunos para 10 horas de tutoria semanal. 
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Dessa maneira, como pensar em desenvolver ações essenciais da sua prática, 

incluindo: atenção individualizada aos alunos, promover a interação no ambiente virtual, 

participar do processo avaliativo, ou seja, “ser educador”? Além disso, o valor da bolsa UAB 

que o tutor a distância recebe, atualmente R$765,00, desvaloriza o trabalho docente e faz com 

que os professores-tutores busquem outras ocupações. Enfim, as atribuições a serem 

desenvolvidas em uma pequena carga horária de trabalho somada a baixa remuneração 

contribuem para que as ações técnico-pedagógicas prevaleçam sobre as atividades que 

proporcionam maior interação e participação no processo de aprendizagem dos alunos. 

Outra questão abordada na entrevista foi com relação à operacionalidade da 

plataforma. Então perguntou-se aos tutores: “Você tem dificuldades técnicas em utilizar a 

plataforma Moodle?”. Dentre as respostas obtidas, apenas 2 tutores responderam que possuem 

dificuldades com a plataforma, sobretudo no que tange a preparação de videotutoria, ao passo 

que 8 tutores disseram que não enfrentam dificuldades técnicas na usabilidade do ambiente 

virtual, confirmando que “um tutor é um professor que precisa dominar as ferramentas e 

plataformas que utiliza” (MATTAR, 2012, p. 175).  

Nesse sentido, considera-se outro aspecto relevante no entendimento da plataforma 

para além dos seus aspectos tecnológicos e está relacionado com a capacitação que o 

CEDERJ proporciona aos tutores, no início de suas atividades na tutoria e seus efeitos na 

prática desses professores. De modo geral, são oferecidos dois cursos on-line, com carga 

horária de 30 horas cada um: “Tutoria na plataforma Moodle/CEDERJ”, e o curso 

“Construção da sala de aula na plataforma Moodle/CEDERJ”, ambos conduzidos pelo 

Departamento de Mídias Digitais da Fundação CECIERJ. Assim, no momento das entrevistas 

todos os tutores haviam realizados esses dois cursos, sendo que no depoimento de alguns 

deles, fica evidente que essas formações não têm correspondido integralmente às exigências 

da prática docente de tutoria a distância. Dentre os dez entrevistados, quatro apontaram as 

fragilidades dos cursos: 

  

Os cursos por ele mesmo não contribuem tanto para a operacionalização do uso 

da plataforma (Tutora Larissa). 

 

São adequados sim, mas suficientes não. Acredito que deveria ter um curso inicial 

intensivo. Eu não tive grandes dificuldades porque já fui aluna do CEDERJ e tinha 

acesso à plataforma, mas vi muitos tutores que entraram junto comigo que não 

tinham essa facilidade (Tutora Jocília). 
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Foi interessante, mas não teve grande contribuição para as minhas atividades. Os 

cursos não trouxeram algum diferencial para a prática de tutoria, eram coisas 

muito genéricas, muito abstratas, porque quando você lê o material de EaD parece 

tudo lindo e maravilhoso, mas na prática a gente sabe que não é (Tutor Ricardo). 

 

Para mim que já sou um pouco mais velha toda comunicação via digital ainda é 

muita nova. O CEDERJ ainda não superou a lógica antiga de produção do 

conhecimento, como nos tempos de EaD via correspondência. Os cursos não 

foram satisfatórios, precisava mais. Faltaram algumas atividades mais concretas. 

Eu ainda não sei preparar videoaula (Tutora Estela). 

 

Neste momento de alterações significativas na ação docente em que as tecnologias 

digitais têm viabilizado novos caminhos para a aprendizagem e consequentemente, exigido 

novas formas de ensinar, a fala desses professores sinaliza a importância não somente do 

aprimoramento contínuo do corpo docente em todo o sistema educativo, mas indica, 

sobretudo, a necessidade de uma reflexão crítica a respeito dos cursos de formação destinados 

ao uso das tecnologias na educação.  

Além disso, é importante destacar o período em que o curso é oferecido, muitas vezes 

é inadequado, considerando que o tutor vai iniciar o curso de formação depois de já estar 

atuando na disciplina. 

Outro aspecto importante da análise está relacionado ao entendimento dos saberes 

docentes necessários para atuar na educação a distância. Portanto, foi questionado ao grupo de 

tutores se existem diferenças entre os saberes do professor do ensino presencial em relação 

aos saberes do professor-tutor a distância na EaD, em caso de confirmação a esta pergunta, 

pediu-se que dissessem quais eram essas diferenças.  

Os tutores entenderam que além dos saberes referentes ao domínio das tecnologias e 

dos conteúdos didáticos, outros ainda se fazem necessários: “saber dialogar com os alunos a 

partir das ferramentas digitais, porque a forma de se chegar ao aluno acaba sendo diferente” 

fala da tutora Cátia, ou seja, saber utilizar as ferramentas para se comunicar com os alunos 

pela plataforma. Ainda, “saber conectar realidades totalmente diferentes, a do professor 

coordenador e a dos alunos, sobretudo, numa situação em que o professor trabalha nos 

grandes centros e seus alunos residem nas regiões interiores”, ressalta a tutora Larissa e “a 

prática de construção do conhecimento e de relação com os alunos vai ser diferente, porque 

a mediação é outra” relata o tutor Ricardo. De todas as respostas, é percebido nas falas dos 

tutores que o conteúdo em si não é diferente nas duas modalidades, mas a maneira como o 

professor faz a transposição didática e a mediação da aprendizagem na EaD é que acaba sendo 
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distinta do ensino presencial, atentando para a necessidade de manter constante diálogo com o 

aluno, como destaca a tutora Jocília “É preciso estar cada vez mais próxima dos alunos. Na 

época em que eu era aluna, por diversas vezes, me sentia muito sozinha quando não tinha o 

retorno do tutor”. Considerando as falas do grupo total de tutores, identificou-se que a 

percepção desses sujeitos sobre os saberes docentes é muito semelhante a dos professores 

presenciais: mediar a aprendizagem, estar próximo dos alunos e com eles dialogar, o que pode 

ser compreendido pelo fato de que a maioria desses sujeitos atua também  na educação básica. 

A esses saberes, acrescentaram o conhecimento das TIC como um saber específico, 

sobretudo, para atuação na EaD, entendendo que “sem conhecimento sobre informática e sem 

o domínio da tecnologia, dificilmente o professor poderá orientar os alunos na modalidade a 

distância” (GILBERTO, 2006, p. 159). 

A partir destas constatações, considerou-se oportuno perguntar: “Como as ferramentas 

pedagógicas disponíveis na plataforma Moodle colaboram para uma melhor aprendizagem do 

aluno?”. No próximo quadro foram sintetizadas as respostas dos tutores: 

 

Quadro 4 – A contribuição das ferramentas pedagógicas do Moodle 

Tutor Sobre ser tutor a distância na EaD 

Cátia Ajudam na construção do conhecimento de forma mais interativa.  

Érica 
Contribuem para identificar os acertos, os erros e para fazer as adaptações ao longo da 

disciplina. 

Estela Proporcionam um espaço de trocas e de compartilhamento de ideias. 

Fernanda Dinamiza a aprendizagem. 

Ísis 
Colaboram para a discussão do conteúdo em si, fazendo com que os alunos participem 

mais. 

Jocília Auxiliam muito na interação, na aprendizagem e na troca de informações. 

Larissa Contribuem para o aluno aprender mais facilmente. 

Lia Contribuem para construirmos o conhecimento coletivamente.  

Ricardo Contribuem para a construção do conhecimento. 

Verônica A principal contribuição dessas ferramentas é proporcionar autonomia para os alunos. 

Fonte: dados da pesquisa 

 

De maneira geral, os professores-tutores apontaram como principal benefício do uso 

das ferramentas pedagógicas do Moodle, a aprendizagem interativa que essas ferramentas 

podem proporcionar, quando bem utilizadas, sendo que “antes de tudo, é preciso conhecer, 

pois na medida em que se conhece, consegue-se empregar e transformar essas ferramentas 

em algo instigante para o aluno e assim as pessoas conseguem aprender mais facilmente e o 

educador consegue tirar proveito dessas ferramentas, enfatiza a tutora Larissa. A fala desta 
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tutora remete às palavras de Silva (2015), ao afirmar que “o uso das tecnologias sem uma 

visão crítica de seus resultados tem exercido influência reducionista na educação, logo, 

também na ação docente” (SILVA, 2015, p. 59). Compreender que as ferramentas digitais 

contribuem para a aprendizagem não é suficiente para uma ação docente de qualidade, pois 

como sugere o próprio nome “ação” requer disposição para agir. Essa foi a motivação para 

perguntar aos tutores quais atividades eles desenvolvem na plataforma a partir das 

ferramentas pedagógicas disponíveis no ambiente virtual. A maioria, 70%, respondeu a 

utilização dos fóruns de discussão, como apresentado no próximo gráfico:  

 

 
Gráfico 2 – Ferramentas pedagógicas utilizadas pelos tutores na plataforma Moodle 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Corroborando com as respostas dos tutores, os alunos também indicaram os fóruns de 

discussão como a ferramenta mais utilizada pelas disciplinas do curso, como mostra o gráfico 

3: 

 

 
Gráfico 3 – Ferramentas pedagógicas mais utilizadas na plataforma, na visão dos alunos 

Fonte: dados da pesquisa. 
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A análise das respostas indica que apesar dos tutores reconhecerem a importância das 

ferramentas pedagógicas, tanto esses sujeitos, como os professores coordenadores das 

disciplinas, deixaram de oferecer aos alunos outras atividades disponíveis no AVA que 

poderiam aumentar as possibilidades de comunicação, reduzir a distância geográfica e 

promover a interação, a troca de informações e a apropriação dos conteúdos dentro do espaço 

virtual. Nas respostas do questionário, percebe-se que mais de 80% dos alunos sinalizaram 

apenas duas atividades utilizadas no ambiente virtual, sendo que apenas uma favorece a 

interação entre os sujeitos e a aprendizagem colaborativa, que é o caso dos fóruns. Porém, não 

menos importante é a postagem de material complementar, pois diversifica as fontes de 

informações, amplia a visão sobre o assunto e ainda pode servir de base para as discussões 

propostas nos fóruns. 

Cabe salientar que o principal responsável por conduzir a disciplina é o professor 

coordenador, contudo, o tutor atua como corresponsável desse processo de ensino coletivo e 

espera-se dele uma postura ativa, crítica e reflexiva, capaz de promover significativas 

intervenções de apoio aos alunos, seja para a correta utilização das ferramentas e/ou para o 

desenvolvimento acadêmico dos mesmos por meio de diferentes atividades, tornando-se 

“visível” no processo de ensino e aprendizagem, ainda que esteja “subordinado” ao 

coordenador de disciplina. Por isso, o professor-tutor não pode ter sua importância 

relativizada, e mais ainda, sua função de lidar diretamente com o aluno coloca em evidência 

sua importância e responsabilidade no ato educativo, constituindo-se um “parceiro dos 

estudantes no processo de construção do conhecimento” (BELLONI, 2015, p.87-88).  

Nesse sentido, também se preocupou em perguntar aos professores-tutores se eles 

consideram o tutor a distância parte da equipe docente da EaD e todas as respostas afirmaram 

que sim. Porém, quando se questionou se eles se sentem professor no curso em que atuam, as 

respostas mostraram que dois dos dez professores-tutores investigados não se consideram 

parte da equipe docente e desabafam:  

 

Não me sinto parte de forma alguma, ao contrário, muitas vezes me sinto 

descartável. Não há uma profissionalização da nossa função, não temos uma 

condição digna de trabalho, continuamos como bolsistas para o resta da vida, 

mesmo tendo as mesmas atribuições de um professor. E a cada semestre que passa 

a responsabilidade só vai aumentando (Tutora Verônica). 

 

Na estrutura do CEDERJ o tutor a distância não é considerado um professor. O 

trabalho do tutor em nada difere do trabalho do professor coordenador. Nós temos 
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muitas responsabilidades, somos a base da estrutura entre o coordenador de 

disciplina, o tutor presencial e o aluno. No entanto, não somos tratados como tal. 

É muito minimizado o nosso trabalho, para mim esse nome tutor não existiria. 

Quem é o tutor? É um professor, que na EaD terá atribuições próprias desta 

modalidade, de acordo com sua demanda. Tutor é uma palavra que na EaD 

poderia ser extinta. Há uma desvalorização da profissão do professor (Tutora 

Larissa). 

 

As falas destas tutoras trazem à tona uma questão que vai além da relação professor-

tutor/professor-coordenador de disciplina/coordenação de curso e apresenta a invisibilidade e 

precarização do trabalho de tutoria, que atuam sem vínculo empregatício e recebendo baixos 

salários a título de bolsa, tendo em vista a falta de uma legislação que defina essa ocupação 

como emprego e garanta os direitos trabalhistas. Nesse sentido, a tutora Larissa afirma ainda 

que 

 

“Enquanto a relação de trabalho for com base em bolsas, tanto professor quanto 

tutor, acaba não sendo valorizado como deveria e enfraquece o trabalho deste 

importante consórcio de grande alcance. Como no meu caso que tenho doutorado, 

não há valorização profissional, se trabalhássemos como manicure o retorno 

financeiro seria maior” (Tutora Larissa). 

 

 Contudo, não se trata de uma questão peculiar ao consórcio CEDERJ, como aponta 

Mill (2012), ao afirmar que: 

 

Em experiências de EaD brasileiras é muito comum que docentes virtuais 

(professores e tutores) recebam bolsas de trabalho, estudo ou pesquisa como 

proventos pelo esforço dedicado ao trabalho virtual. Isso configura uma 

condição de trabalho desfavorável ao docente virtual e à modalidade de EaD: 

necessidade de um segundo emprego, uso de tempo de descanso ou lazer 

para o trabalho virtual, visão da docência virtual como um subproduto do 

magistério, depreciação da formação pela modalidade de EaD etc (MILL, 

2012, p. 262). 

 

Para o autor, a falta de reconhecimento dessa função, tão imprescindível ao bom 

funcionamento do curso é comum nos sistemas de EaD do Brasil como um todo e contribui 

para e descaracterização social da própria modalidade de ensino. Percebe-se, portanto, que 

falta vontade política para qualificar a educação a distância no Brasil. 

Cabe ressaltar que, no CEDERJ o sistema de bolsas é o meio pelo qual todas as 

funções são remuneradas, não somente os tutores presenciais e a distância. Além desses, 

coordenadores de curso, professores conteudista, coordenadores de disciplina, coordenadores 
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de tutoria, diretores de polo e tutores coordenadores de área também fazem parte do quadro de 

bolsistas deste consórcio (CEDERJ, 2016). 

No contexto do Curso de Licenciatura em Pedagogia CEDERJ/UENF 

especificamente, os tutores, ao avaliar seu grau de afinidade com o coordenador de disciplina, 

o consideraram de bom a ótimo. Com relação a autonomia junto ao coordenador de disciplina 

os tutores avaliaram como razoável, boa e muito boa. Assim, relata a tutora Cátia “Eu 

percebo que ela [a coordenadora da disciplina] é bem detentora do trabalho, eu apenas executo. 

Em alguns momentos eu posso dar algumas ideias, mas vejo que é tudo muito engessado. Da 

mesma forma que começou há um ano e meio, encontra-se até hoje”. Nas palavras da tutora 

Fernanda “avalio como muito boa. Ele [o coordenador da disciplina] aprova minhas ideias, 

compartilhamos tarefas, flui muito bem” e ainda “a gente sempre propõe as coisas juntas e 

ela [a coordenadora da disciplina] sempre considera tanto a minha opinião quanto a dos tutores 

presenciais” afirma a tutora Érica. Estas questões da autonomia e afinidade junto ao 

coordenador de disciplina são fundamentais para a prática de ambos os professores e para que 

a disciplina seja bem sucedida, pois “o docente que entende essa necessidade e compartilha 

decisões e autonomia com sua equipe de tutores, admite essa docência compartilhada – 

polidocência” (MILL, 2010).  

Dentro da perspectiva do trabalho do tutor os entrevistados apresentaram as 

dificuldades, algumas já citadas nas questões anteriores, que na percepção deles interferem no 

desempenho de suas funções, são eles: “a falta de interação dos próprios alunos” diz a tutora 

Cátia e a tutora Érica complementa “a gente tenta fazer muita coisa, mas se ele [o aluno] não 

contribuir fica muito complicado”, e ainda “a ausência dos alunos, no sentido deles 

buscarem mais, de modo geral, seja pela plataforma para tirar as dúvidas, seja estudando 

mais por conta própria”, afirma a tutora Fernanda.  

Nestes trechos recortados os entrevistados explicaram que promover a interação na 

plataforma tem sido o grande desafio, porque a participação dos alunos tem sido muito baixa 

nas atividades: nos fóruns só há maior interação se a participação for obrigatória, ou seja, se 

for avaliado para nota, no caso do blog, a tutora Fernanda sinalizou que embora tenha tido 

bastante visitação ao conteúdo, nenhum aluno interagiu ou respondeu as suas provocações.  

Por meio do gráfico 4, identificou-se que 68% dos alunos informaram que a sala de 

tutoria é o meio de comunicação utilizado com mais frequência para se comunicar com os 
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tutores a distância, seguido do e-mail, 27%, chats, 3%, e telefone da tutoria citado por 2% dos 

estudantes. 
 

 
Gráfico 4 – Meio de comunicação mais utilizado pelos alunos para se comunicar com os 

tutores a distância 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 Embora os dados tenham apontado a sala de tutoria como principal meio de interação 

dos alunos, os tutores consideraram a participação dos desses sujeitos insuficiente no que 

tange às dúvidas relacionadas ao conteúdo especificamente, geralmente as indagações dos 

estudantes no AVA estão voltadas para questões básicas da plataforma, como baixar uma AD, 

encontrar o cronograma, saber a data da avaliação e solicitar revisão de notas. Considerando a 

interação via telefone, a participação é menor ainda, 95% dos alunos afirmam ter tirado 

apenas de 1 a 5 dúvidas com o tutor a distância, por meio do 0800.   

A baixa participação dos alunos na sala de tutoria expondo dúvidas relacionadas a 

compreensão do material didático, pode estar relacionada com o tempo de dedicação ao 

estudo, conforme os dados apresentados no gráfico 5 a seguir: 

 
 

 
Gráfico 5 – Tempo que os alunos dedicam ao estudo  

                        Fonte: dados da pesquisa. 
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De acordo com os dados apontados no gráfico 5, no que diz respeito ao tempo de 

estudo semanal dos alunos, verificou-se que a maioria deles, que representa o percentual de 

51%, estuda no máximo, 5 horas por semana. Outros (30%) destes sujeitos se dedicam um 

pouco mais e estudam de 6 a 10 horas por semana, outros (8%) dos alunos fazem uso de até 

15 horas semanais de estudo, ao passo que apenas (6%) estudam de 16 a 20 horas e 5% 

reservam mais de 20 horas semanais para as atividades acadêmicas.  

Considerando que cada aluno cursa em média 5 a 6 disciplinas por semestre, é 

possível inferir que o tempo dedicado ao estudo de grande parte dos alunos participantes desta 

pesquisa, não é o ideal para o estudante de EaD, que precisa disciplinar seu tempo de estudo e 

aprender não apenas com o material didático em si, mas também por meio das atividades 

propostas no ambiente virtual e com o apoio e orientação do professor tutor a distância, 

sempre que for necessário. 

Nesse sentido, Barrenechea (2001) afirma que: 

 

Ainda que na EAD, ao professor também caiba o papel de organizar o 

conhecimento em unidades, para ministrá-lo por meio do material didático, é 

o aluno o sujeito que organiza a forma e o tempo de seus estudos. A EAD 

torna o aluno o agente da sua aprendizagem; para tanto, ele precisa 

desenvolver habilidades e atitudes para o estudo a distância. Tal modalidade 

gera a transição da educação centrada no ensino para a educação centrada na 

aprendizagem. O gerenciamento do tempo em função da aprendizagem é 

organizado pelo próprio aluno, pela sua responsabilidade, ao contrário do 

presencial, onde o conteúdo X tempo é administrado pelo professor 

(BARRENECHEA, 2001, p.115). 

 

Desse modo, o estudante que se propõe ao estudo a distância precisa aprender a lidar 

com as características específicas desta modalidade. Portanto, é necessário ter disciplina, 

organização e dedicação aos horários de estudo pré-estabelecidos, tornando-se consciente de 

que na EaD a educação está centrada na aprendizagem, e, por isso, o aluno  deve incorporar 

uma postura ativa diante da construção do conhecimento, gerenciando seu tempo em busca de 

adquirir novos hábitos de estudo.  

Quanto as dificuldades dos alunos em operacionalizar a plataforma Moodle, a partir do 

gráfico 6, identificou-se os seguintes resultados: 36% dos alunos não apresentam nenhuma 

dificuldade tecnológica, outros 62% sentem alguma dificuldade e apenas 2% dos alunos 

afirmaram possuir muita dificuldade quanto a utilização das ferramentas e recursos do AVA. 

Verifica-se, portanto, que os alunos, de modo geral, possuem um nível de domínio da 

plataforma Moodle. 
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Gráfico 6 – Quanto à utilização das ferramentas e recursos do AVA, na percepção dos alunos 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Em relação à frequência com que os alunos acessam a plataforma, as respostas a 

seguir comprovam a acessibilidades desses sujeitos ao ambiente virtual de aprendizagem: 

65% afirmou que acessa diariamente, 33% afirmou que entra na plataforma algumas vezes 

por semana e, 2% afirmou que acessa apenas algumas vezes por mês. Sendo assim, o número 

de alunos que afirma estar diariamente na plataforma ultrapassa a metade do total desses 

estudantes, dentre os que participaram da pesquisa, e ainda assim a ausência de interação 

desses alunos com os tutores é apontada como uma das dificuldades que o professor-tutor 

encontra para desempenhar integralmente suas funções pedagógicas. Considera-se que esta 

falta de interação pode ser minimizada buscando outros procedimentos didáticos para 

diversificar as atividades no ambiente virtual e estimular a participação, pois se a maioria 

deles afirma que acessa a plataforma e, no entanto, quase não participa das atividades, pode 

ser que estejam pouco motivados ou não entenderam a importância de interagir-se no 

ambiente virtual.  

 

Para Vergara (2007),  

 

Tutores devem ter a capacidade de provocar nos alunos a vontade consciente 

de compartilhamento de reflexões e compreensões e a ação neste sentido e, 

dessa forma, instigar a construção do conhecimento coletivo. Devem, ainda, 

provocar no aluno a compreensão de que se ele não faz leitura prévia, se não 

realiza estudo individual e trabalhos em grupo, perde espaço nos chats. 

Afinal, a EAD exige autodisciplina, liberdade acompanhada da 

responsabilidade. É de relevância estar atento a alunos que “desaparecem”. É 

preciso monitorar, chamá-los, incentivá-los a prosseguir. Demonstrar que se 

preocupa com ele (VERGARA, 2007, p.6) 
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Por isso, é tão necessário mostrar para o aluno desde o início, o que é a educação a 

distância, falar da importância do estudo continuado, de não deixar pra estudar nas vésperas 

das avaliações, orientá-lo em suas dificuldades, mostrar que o tutor é o professor que lida 

diretamente com ele e está ali para ajudá-lo, incentivar a leitura, explicar o quanto pode ser 

proveitosa sua participação nas atividades propostas, que esses momentos fazem parte do 

contexto de aprendizagem da EaD e são fundamentais para o crescimento intelectual e 

profissional. Logo, não resta dúvida que o papel do tutor é de extrema relevância nesse 

processo. 

No âmbito do Curso de Licenciatura em Pedagogia CEDERJ/UENF, pode ser que 

esteja faltando mais iniciativas do grupo de tutores, no sentido de se envolver mais com os 

alunos, não apenas esperar a interação partir do aluno, mas ao menos propor diversos tipos de 

interação, por exemplo, a interação interpessoal, ou seja, desenvolver atividades que levem os 

alunos interagirem entre si, envolvendo o aspecto social da educação e diminuindo a sensação 

de isolamento. Além disso, essa interação “desenvolve o senso crítico e a capacidade de 

trabalhar em equipe, ajudando a criar a sensação de pertencimento a uma comunidade” 

(MATTAR, 2012, p. 41). Assim, espera-se que o aluno se sinta mais motivado a participar 

das atividades realizadas.   

Para o desenvolvimento do processo pedagógico com qualidade é imprescindível que 

o sistema de EaD disponha de todos os recursos em seus polos para que seus alunos possam 

se inter-relacionarem e se apropriarem do conhecimento. Sendo assim, questionou-se aos 

alunos se o polo em que frequentam possui sala de informática: 98% dos alunos responderam 

que sim. Com relação às condições de uso dos computadores, 86% dos licenciandos 

consideraram bom o estado de uso das máquinas, embora apenas 48% do total de alunos 

afirmaram utilizar os computadores do polo. De fato, constata-se o comprometimento do 

CEDERJ em disponibilizar o acesso a computadores para todos os estudantes, para a 

realização das diversas atividades acadêmicas, além de o aluno poder contar com um 

professor de informática para orientá-los quanto às dificuldades da plataforma. 

Aos alunos, foi solicitado também que indicassem quais dificuldades eles enfrentam 

ao longo do curso. Tratou-se de uma pergunta fechada, na qual os alunos poderiam marcar 

mais de uma opção, conforme o gráfico 7 que se segue: 
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Gráfico 7 – Das dificuldades que os alunos enfrentam ao longo do curso 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Segundo os resultados, em um total de 12 dificuldades, a relação tutor/aluno foi a 

terceira mais mencionada. De certa forma, esses dados apontam para a insatisfação dos alunos 

no que se refere à relação com o tutor na plataforma, que pode ser explicada pela baixa 

interação entre os sujeitos, já que essas palavras, relação/interação, podem ser interpretadas 

como sinônimas. Entretanto, a pouca interação não significa necessariamente que esta não 

seja eficaz, pois quando se pediu aos alunos que avaliassem a interação com os tutores no 

ambiente virtual, um número expressivo de alunos apontou como sendo boa, como se pode 

constatar no próximo gráfico.  

 

 
Gráfico 8 – A interação dos alunos com os tutores na plataforma Moodle 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Sabe-se que diversos fatores influenciam na relação professor aluno, como diálogo, 

empatia, afetividade, e a falta deles podem ocasionar o desinteresse dos alunos no curso. 

Contudo, no caso específico da análise em questão, percebe-se que essa dificuldade dos 

estudantes na relação com o tutor, confirmada nas respostas do questionário, pode estar mais 

relacionada à interação assíncrona, como a demora do feedback por parte dos professores-

tutores em responder os questionamentos dos alunos, por exemplo, visto que quando demora-

se muito para responder ao que foi perguntado, perde-se o sentido da mensagem. Por isso, é 

importante estimular a interação professor-aluno, compreendendo que esse tipo de interação 

“fornece motivação e feedback aos alunos, auxiliando no seu aprendizado” (MATTAR, 2012, 

p. 39).  

Ainda com relação à interação do tutor a distância na plataforma, o gráfico 9 apresenta 

as respostas dos alunos quando foi solicitado que avaliassem outros aspectos da prática do 

tutor, como: frequência; interação nas atividades; afetividade, cordialidade e proatividade. 

 

 
Gráfico 9 – Avaliação dos critérios relacionados ao tutor a distância 

Fonte: dados da pesquisa. 

   

Observa-se um predomínio de satisfação dos alunos em todos os aspectos avaliados: 

com relação a frequência nas interações do tutor, se é feita de maneira rápida na sala de 

tutoria; a forma como é feita a interação nas atividades propostas; se o tutor demonstra 

afetividade e cordialidade e se mostra-se proativo e está sempre disposto a ajudar. Sendo 

assim, esses dados podem ser um indicativo de que os alunos estão satisfeitos com a forma de 

mediação dos tutores, o que pode influenciar positivamente em seu aprendizado ao longo do 
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curso. Da mesma forma, esse resultado demonstra para a equipe de coordenação, que na visão 

dos alunos, os tutores estão inteirados com a proposta do curso e da disciplina em que atua 

orientando corretamente os alunos, sendo proativo, cordial e sempre disposto a ajudar.  

Igualmente, quando se solicitou aos alunos que avaliassem o resultado da resposta 

obtida das vezes que entrou em contato com os tutores a distância, 55% deles disseram que a 

resposta se deu de forma satisfatória, como indicado no gráfico abaixo: 

 

 
Gráfico 10 – Avaliação dos alunos sobre as respostas dos tutores 

Fonte: dados da pesquisa. 
  

Contudo, quando se perguntou aos alunos como eles avaliam a orientação dos tutores 

nas atividades desenvolvidas na plataforma, constata-se que para 48% deles a orientação 

recebida foi razoavelmente adequada. Os demais alunos, 41%, disseram que a orientação foi 

adequada, ao passo que 11% obtiveram a orientação pouco adequada. Ao verificar essas 

respostas dos alunos, pode-se perceber que eles enfrentam dificuldades na realização das 

atividades no AVA e, portanto, precisam de orientação apropriada dos tutores, visto que uma 

orientação pouco adequada pode comprometer a aprendizagem dos estudantes. 

Ressaltando a responsabilidade dos tutores a distância no acompanhamento e 

orientação aos alunos, há de se afirmar que é preciso se apropriar de todas as ferramentas 

disponíveis na plataforma Moodle, bem como compreender a proposta das atividades postadas 

neste ambiente virtual, para uma adequada orientação e significativa interação com os alunos. 

Outro fato interessante, ao perguntar aos tutores como eles avaliam a interação deles 

com os alunos no ambiente virtual de aprendizagem, a metade dos tutores a considerou boa, 

conforme se constata no gráfico 11 que se segue, semelhante à avaliação dos alunos sobre as 

interações que estabelecem com os tutores a distância. 
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Gráfico 11 – A interação dos tutores com os alunos na plataforma Moodle 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Os tutores destacaram que a interação poderia ser melhor se houvesse mais 

participação dos estudantes nas atividades da plataforma, “a falta de feedback dos alunos 

acaba prejudicando a mediação pedagógica do tutor a distância. Em geral, os alunos são 

muito apáticos ao aprendizado, sobretudo àqueles que estão no curso apenas pelo título”, 

afirma a tutora Larissa.  

Contudo, por mais que o Moodle disponha de distintas ferramentas interativas e a 

maioria dos tutores tenha dito que não apresenta dificuldades com a plataforma, observou-se 

que não há grande variedade de uso dessas ferramentas, visto que 90% das atividades 

desenvolvidas no ambiente virtual resumem-se em fóruns (70%) e sala de tutoria (20%), 

sendo que na sala de tutoria a interação parte do aluno e o professor-tutor dá o feedback, 

diferente das outras ferramentas, as quais quem propõe a interação é o professor.  

Nesse sentido, testar outras ferramentas digitais, como os chats e videotutoria, pode 

ajudar a incrementar a interação e aumentar a participação nas atividades. Por outro lado, vale 

ressaltar a autonomia do aluno, que em seu processo de autoaprendizagem pode preferir um 

estudo mais individualizado. Entretanto, não se pode generalizar essa premissa e concluir que 

a baixa participação dos alunos seja indício de que todos optam por interagir apenas com o 

conteúdo, pois sabemos o quão diverso é o público de alunos na EaD, alguns mais tímidos, 

outros mais extrovertidos, acrescenta-se a isto, o despreparo acadêmico dos alunos, de modo 

geral, “nem mesmo na sala de tutoria os alunos sabem perguntar, tem horas que preciso 

adivinhar o que ele está querendo saber. Eles chegam pra gente com uma base muito 

deficitária”,enfatiza a tutora Larissa. Portanto, a baixa participação nos fóruns pode estar 

atrelada também, ao receio dos alunos em não escrever as palavras com a ortografia correta, 
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por isso é necessário diversificar os meios que levam a interação. Nesse contexto, a 

videotutoria apresenta-se como um bom caminho para incentivar a participação e troca de 

conhecimentos. 

Nas entrevistas com os tutores, outras dificuldades foram apresentadas: com relação “a 

falta de atualização do material didático”, sinalizada pela tutora Verônica, é uma dificuldade 

que o CEDERJ precisa superar o quanto antes. Essa questão da falta de atualização do 

material didático interfere principalmente na disciplina de informática, pois as tecnologias 

computacionais se atualizam constantemente. Por outro lado, a coordenação da disciplina tem 

autonomia para utilizar o material pedagógico mais apropriado e ainda complementar com 

textos, vídeos, slides, entre outros materiais.  

Os desafios referentes ao “o nível acadêmico dos alunos” apontado pela tutora Jocília 

e “o trabalho burocrático do professor”, dito pelo tutor Ricardo, são problemas estruturais da 

educação, não especificamente da EaD e do CEDERJ. Por fim, “a falta de tempo para se 

dedicar um pouco mais” revelado pela tutora Jocília, indica o excesso de atividades as quais o 

professor desempenha em seus diversos locais de trabalho, tendo em vista a baixa valorização 

da profissão docente. Por outro lado, foi possível perceber nas entrevistas, que os tutores 

pouco questionam sobre o trabalho pedagógico por eles desenvolvido, no sentido de 

identificar as falhas e modificar a própria atuação.  

Na sequência, alguns fatores que na percepção dos tutores colaboram para a prática de 

tutoria a distância no CEDERJ: o funcionamento da plataforma, que sempre está disponível 

para acesso; ser um profissional experiente na educação e na modalidade EaD; o gostar da 

profissão e estar trabalhando em uma disciplina que se identifica; ter sido aluno do próprio 

CEDERJ; o espaço físico do setor de tutoria na UENF, o acesso aos computadores e o suporte 

da internet, o contato com a coordenação da disciplina; a comunicação com toda a equipe de 

coordenadores do CEDERJ da UENF, o interesse da coordenação do curso em ver se está 

tudo bem e a maturidade do curso que apesar de ter apenas dois anos, já desenvolveu muito. 

Uma das exigências da prática docente é com relação ao domínio dos conteúdos 

lecionados e a necessidade de mantê-los atualizados, sobretudo, em tempos de constantes 

mudanças tecnológicas, em que o conhecimento tem se atualizado e expandido cada vez mais. 

Sendo assim, foi perguntado aos alunos se os tutores a distância têm demonstrado domínio 

atualizado das disciplinas ministradas. O próximo gráfico aponta que para os alunos a maioria 

dos professores-tutores domina os conteúdos didáticos.  
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Gráfico 12 – Domínio de conteúdo dos tutores na visão dos alunos 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Do grupo de tutores pesquisado, todos se consideram preparados para exercer as 

funções do cargo que ocupa, mas ressaltam a necessidade de estarem sempre em busca de 

novas aprendizagens para ampliar os conhecimentos e aprimorar a prática docente. 

 
Acredito que estou preparada sim, mas é certo que eu possa aprender muito mais, 

porque o conhecimento é sempre construído ao longo do tempo, então eu acredito 

que estou preparada, mas sempre busco está aprendendo mais, pesquisando outras 

coisas, estudando, vou tentar doutorado agora, então eu sempre quero estar 

aprendendo mais (Tutora Fernanda). 

 

Eu amo o que eu faço! E eu fico empenhada mesmo, porque eu gosto muito de 

EaD. Eu acredito muito nessa modalidade, mas ainda tem muito preconceito com o 

profissional que se forma na EaD e eu quero ajudar a diminuir isso, por isso quero 

aprender sempre mais (Tutora Ísis). 

 

Eu prezo muito pela formação continuada, sempre. A formação que eu tenho hoje 

me ajuda muito, mas o que eu vou saber amanhã vai me ajudar mais ainda. Já 

comecei uma pós-graduação também a distância, pela Fiocruz e acredito que a 

formação continuada é essencial para o professor, ela vai você crescer mais e 

refletir sobre a sua atuação até agora. Acho que a formação continuada deve ser 

um dos pilares da educação como uma valorização do professor (Tutora Jocília).  

 

Desse modo, esse resultado ressalta a importância da formação continuada para a 

docência como um todo. Em EaD especificamente, esse fato já foi apontado por Mattar 

(2012) e Silva (2015) ao enfatizarem a necessidade dos professores-tutores dominarem as 

ferramentas digitais como ponto de partida para se propor novas formas de ensinar, mediar e 

melhorar cada vez mais o processo de ensino e aprendizagem.   

A partir do exposto pode-se notar que o problema da falta de interação na EaD, 

origina-se a partir do momento em que professores e alunos limitam sua atuação no AVA.  
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CONCLUSÃO 

 

Ao longo do tempo, a educação a distância constituiu-se em uma modalidade 

educativa de amplo alcance social e, portanto, com grande possibilidade de contribuir com a 

educação presencial, longe de serem excludentes ambas as modalidades podem 

complementar-se e oferecer acesso a formação e aquisição do conhecimento para quem deseja 

estudar.  

A mediação pedagógica, compreendida como ação de intervenção no aprendizado, 

pode ser considerada uma grande aliada no processo de ensino e aprendizagem dos alunos, 

seja na EaD ou no ensino presencial. Diante das características e peculiaridades da educação a 

distância, a mediação pedagógica poderá ter uma importância ainda maior nessa modalidade 

do que na educação presencial. Na EaD, ocorrerá principalmente a partir do AVA, em que 

caberá essencialmente ao tutor a distância a função de mediar, contextualizar, orientar os 

conteúdos e as informações deste ambiente e conduzir o aluno à compreensão de novos 

conhecimentos. 

Nesse sentido, o objetivo deste estudo foi de analisar a atuação dos tutores a distância 

do curso de Pedagogia CEDERJ/UENF em relação a sua participação e suas funções em 

acompanhamento aos alunos, tendo em vista as interações que desenvolve no AVA e pelo 

telefone (0800).  

De modo geral, pode-se afirmar que a utilização dos recursos tecnológicos ampliaram-

se as possibilidades de mediação pedagógica tornando o processo educativo da EaD mais 

dinâmico e interativo. Se antes das TIC raramente tinha-se um momento de interação entre 

professor e aluno, atualmente, o ambiente virtual e seus diversos recursos inovadores 

apresentam-se como uma possibilidade de tornar o processo de ensino e aprendizagem mais 

interativo do que em qualquer outro momento da história da EaD. Apesar disso, e ainda que o 

AVA proporcione interações em tempo real entre os sujeitos, nos deparamos hoje com o 

desafio de “aproximar” essas pessoas que estão geograficamente distantes, para trocar 

experiências e construir conhecimento de modo interativo e colaborativo. 

Sendo assim, a educação a distância apresenta-se como um desafio para a equipe 

pedagógica que ao se deparar com situações não vivenciadas anteriormente precisa aprender a 

gerenciar esse novo espaço.     
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A partir dos resultados desta pesquisa, pôde-se perceber que a mediação pedagógica 

carece de um avanço significativo na prática do professor-tutor que atua no AVA, no sentido 

de apropriar-se das potencialidades que esses ambientes virtuais oferecem, visto que notou-se  

que existe uma subutilização das ferramentas de aprendizagem disponíveis neste espaço. 

Sendo necessário que o professor atente para a importância da utilização desses recursos, 

tendo em vista a dinâmica dos cursos a distância, em que a interação com os alunos se dá 

principalmente a partir da lógica do virtual, ou seja, sem contar com os olhares e gestos, e na 

maioria das vezes, sem ter o retorno imediato do que foi proposto na disciplina.   

Desse modo, a hipótese inicial de que por diversas vezes, o tutor a distância reporta-se 

para o ambiente virtual uma continuação da prática educativa do ensino presencial, por meio 

da transferência de conhecimentos, sem o cuidado de promover uma maior interação e 

proximidade com os alunos, foi confirmada.  

Na análise dos dados percebeu-se que há baixa participação dos alunos na plataforma 

do curso e mais ainda pelo telefone. Por outro lado, foi possível apreender também que existe 

certa comodidade dos professores-tutores em diversificar as atividades a serem desenvolvidas 

no AVA e por meio delas buscar estimular a interação entre os sujeitos participantes. Notou-

se que os professores-tutores atuam mais no sentido de esperar que os alunos os procurem 

apenas para tirar dúvidas. Portanto, precisam compreender a necessidade de conhecer as 

ferramentas disponíveis no AVA, suas funcionalidades e limitações, bem como sua 

aplicabilidade enquanto recurso didático facilitador da aprendizagem e, assim, fazer uso 

destas ferramentas em sua prática docente.  

Em geral, os resultados das avaliações dos alunos para os tutores a distância foram 

positivos, mas apontaram para a necessidade de um relacionamento acadêmico mais próximo. 

Com a análise das respostas das entrevistas, chegou-se à conclusão de que a falta de 

atualização do material também é um agravante para o curso de Pedagogia do CEDERJ, 

principalmente para a disciplina de Informática em que os conhecimentos atualizam-se muito 

rapidamente. Esse dado ressalta a importância dos professores complementarem suas aulas 

com outros materiais de estudo que vão ao encontro da proposta curricular de cada disciplina, 

pois os coordenadores de disciplina têm autonomia para efetivar mudanças. 

Conclui-se, portanto, que a mediação pedagógica é de grande relevância para o 

processo de ensino e aprendizagem e está alicerçada principalmente na função do tutor, que 
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deve aliar as dimensões pedagógicas e tecnológicas, visto que a mediação professor-aluno não 

se desenvolve em um ato individualizado.  

Além disso, é preciso superar a visão simplista que limita a mediação a um trabalho de 

perguntas e respostas na plataforma, é preciso ir além, instigar o aluno, acompanhá-lo em suas 

dúvidas, identificar a sua ausência no decorrer do processo, incentivar sua autonomia, 

demonstrar empatia e conhecimento com os conteúdos didáticos.  

Por isso, devem ser levadas ao professor-tutor todas as possibilidades de uso do 

ambiente virtual de aprendizagem, o que inclui oferecer contínua formação a esses 

profissionais, pois se considera o seu potencial em contribuir significativamente para que a 

educação a distância não se torne uma aprendizagem solitária e distante. 
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APÊNDICE 1 

 

Roteiro de Entrevista – Tutor a distância
7
 

 

1. Quanto tempo atua como tutor (a) a distância no do curso de Pedagogia 

UENF/CEDERJ? 

2. Por que você tornou-se tutor (a) a distância do curso de Pedagogia UENF/CEDERJ? 

3. Ser tutor distância do curso de Pedagogia UENF/CEDERJ foi sua primeira experiência 

na modalidade EaD?  

4. Se você já teve outra experiência em EaD, descreva-a. (Considere experiência docente, 

discente ou outra) 

5. Para você o que é ser tutor (a) a distância na EaD?  

6. Existem diferenças entre o que o professor presencial precisa saber em relação aos 

conhecimentos do professor tutor a distância na EaD? Se sim, quais são? 

7. Você considera importante participar de cursos de formação continuada para atuação 

na tutoria? Por quê? 

8. Você teve alguma capacitação específica do CEDERJ para exercer a função de tutor? 

Ela contribui adequadamente para suas atividades como tutor a distância?  

9. Você tem dificuldades técnicas em utilizar a plataforma Moodle? 

10. Como as ferramentas pedagógicas disponíveis na plataforma Moodle colaboram para 

uma melhor aprendizagem do aluno? 

                                                           
7
 Todos os tutores concordaram com a divulgação dos seus relatos para fins desta pesquisa acadêmica.  
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11. Quais os desafios que enfrenta ou enfrentou como tutor no curso de Licenciatura em 

Pedagogia a distância da UENF/CEDERJ?  

12. Quais atividades pedagógicas você desenvolve na plataforma? 

13. A partir de sua experiência na tutoria, o que você considera como função pedagógica 

no trabalho do tutor? 

14. Qual a estratégia que você utiliza para identificar as dificuldades enfrentadas pelo 

aluno no desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem?  

15. Você utiliza outra forma de mediação pedagógica para o desenvolvimento de situações 

de aprendizagem junto aos alunos no curso em que você atua? 

16. Como avalia a interação tutor/aluno no ambiente virtual de aprendizagem? 

17. De que forma você avaliaria sua atuação na EaD em relação a mediação no ensino e 

aprendizagem dos seus alunos?  

18. Quais seriam as dificuldades no curso de Licenciatura em Pedagogia a distância da 

UENF/CEDERJ?  

19. E quais fatores colaboram na sua prática como tutor a distância da EaD? 

20. Você considera o tutor a distância como parte da equipe docente da EaD? Qual seria a 

atuação dele nesta equipe? 

21. Você, enquanto tutor a distância, se sente professor na EaD do curso em que atua? 

Justifique. 

22. Como avalia o grau de afinidade entre você e o seu coordenador da disciplina. 

23. Como avalia sua autonomia junto ao coordenador de disciplina na elaboração de 

propostas para a disciplina que atua? 

24. Você considera sua preparação suficiente para a atividade que ocupa? Justifique. 
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APÊNDICE 2 

 

QUESTIONÁRIO  

 

Caros estudantes,  

 

Sou tutora a distância do CEDERJ e aluna do mestrado da Universidade Estadual do Norte 

Fluminense (UENF). A partir deste questionário, pretendo conhecer mais de perto a realidade 

dos alunos do curso de Pedagogia UENF/CEDERJ. Portanto, sua participação nesta pesquisa 

é fundamental e seus dados serão mantidos em sigilo. Todas as respostas têm um grande 

valor, por isso, conto com a sua máxima sinceridade. 

Muito obrigada por colaborar com esta pesquisa!!! 

 

CARACTERIZAÇÃO DO (A) ALUNO (A) 

 

1. Nome:________________________________ 

2. Idade:__________________                     

3. Gênero: Feminino (   )     Masculino (     ) 

4. Período: _______________________________  

5. Ano e semestre que ingressou no curso: ____________ 

5. Polo:_________________________________ 

6. Com relação à cor/raça, como você se declara? 

 

Negra (    )    Branca (     )   Parda (    ) Indígena (    )  Amarela (    )    Não sabe (    )     

7. Qual o seu estado civil?  

Solteiro (a) (  ) Casado(a) ou vive junto (   ) Separado/divorciado/desquitado (   )Viúvo(a)(     )   

8. Você tem filhos?  

 Não tem filhos (    ) Tenho filho (    ) Quantos? ______      

9. Você trabalha?  

 Sim  (    )    Não (    )  

Se sim, qual sua ocupação?____________________________________________________ 

10. Já possui graduação completa? Sim (   ) Não (   ) 

Se sim, qual? ______________________________ 
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11. Ficou algum tempo sem estudar entre o Ensino Médio e sua Graduação? 

(   ) Sim      (    )Não 

 

Se sim, quanto tempo? _______________________________________________________ 

12. Por que você escolheu um curso na modalidade a distância? Indicar a alternativa que mais 

se aproxime de sua opção. 

(A) Falta de tempo para frequentar diariamente um curso. 

(B) Distância da universidade. 

(C) Achei que fosse mais fácil que o curso presencial. 

(D) Vergonha de frequentar o curso junto com pessoas mais jovens. 

(E) Outra. Qual? _______________________________________________________  

13. Por que você escolheu o curso de Licenciatura em Pedagogia? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

14. Você recebe alguma bolsa (auxílio financeiro)?            

 

       (   )   Sim       (   ) Não   

 

15. Esse benefício tem importância para o seu desempenho no curso?    

       (   )   Sim       (   ) Não   

 

Por quê? ___________________________________________________________________ 

 

 

16. A sala de informática do seu polo tem internet? 

(    ) Sim  (   ) Não  

 

17. Se sim, os computadores estão em bom estado? 

(    ) Sim  (   ) Não  

 

18. Se sim, você utiliza? 

 (   ) Sim   (   ) Não 

 Por quê? _________________________________________________________________         

 

19. É a primeira vez que você realiza um curso a distância? 

 

Sim (    ) Não (    ) 
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INTERAÇÕES ENTRE O ALUNO E O TUTOR A DISTÂNCIA 

 

20. Como avalia a interação com os tutores a distância no AVA: 

 

(  ) Excelente (  ) Muito Boa (  ) Boa (  ) Regular (  ) Insuficiente 

 

21. Em relação à interação do tutor a distância avalie os critérios abaixo marcando com um X: 

 

 

22. Como você avalia a orientação dos tutores nas atividades desenvolvidas nos ambientes 

virtuais? 

 

(A) Adequada 

(B) Razoavelmente adequada 

(C) Pouco adequada 

(D) Inadequada 

 

23. Seus tutores a distância têm demonstrado domínio atualizado das disciplinas ministradas? 

 

(A) Sim, todos.  

(B) Sim, a maioria deles.  

(C) Sim, poucos deles. 

(D) Não, nenhum deles.  

 

24. Quantas dúvidas você já postou na plataforma ao longo do curso? 

 

 (   )  1 - 5 dúvidas 

 (   )  6 - 10 dúvidas 

 (   )  11 – 15 dúvidas 

 (   )  16 – 20 dúvidas 

 (   )  Mais de 20 dúvidas 

 

Questões Fortemente 

Satisfeito 

Satisfeito Insatisfeito Fortemente 

Insatisfeito 

A frequência nas interações do 

tutor é feita de maneira rápida na 

sala de tutoria. 

(  ) (  ) (  ) (  ) 

A forma como é feita a interação 

nas atividades propostas. 
(  ) (  ) (  ) (  ) 

Manifesta afetividade e 

cordialidade. 
(  ) (  ) (  ) (  ) 

É proativo e está sempre disposto a 

ajudar. 
(  ) (  ) (  ) (  ) 

Levando em consideração todos os 

itens avaliados neste tópico qual 

seu nível de satisfação com relação 

a esta interação na plataforma? 

(  ) (  ) (  ) (  ) 
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25. Quantas dúvidas você já tirou por meio do telefone de tutoria à distância ao longo do 

curso? 

 

(   )  1 - 5 dúvidas 

 (   )  6 - 10 dúvidas 

 (   )  11 – 15 dúvidas 

 (   )  16 – 20 dúvidas 

 (   )  Mais de 20 dúvidas 

26. Das vezes que você entrou em contato com os tutores a distância, como você avalia o 

resultado da resposta obtida?  

 

(A) Fui respondido (a) de forma satisfatória. 

(B) Fui respondido (a) de forma parcialmente satisfatória. 

(C) A resposta não sanou minha dúvida. 

 

INTERAÇÕES ENTRE O ALUNO E A PLATAFORMA MOODLE 

 

27. Com que frequência você acessa o ambiente virtual de aprendizagem (AVA)? 

 

         (   )  Diariamente     

            (   )  Algumas vezes por semana   

            (   )  Algumas vezes por mês 

            (   ) Raramente 

            (   ) Não acessa 

 

28. Como você avalia o ambiente virtual de aprendizagem do CEDERJ?  

 

(A) Atende minhas necessidades plenamente; 

(B) Atende minhas necessidades parcialmente; 

(C) Não atende minhas necessidades;  

 

29. Quanto à utilização das ferramentas e recursos do AVA, você sente: 

  

(   ) Muita dificuldade  

(   ) Pouca dificuldade  

(   ) Baixa dificuldade 

(   ) Nenhuma dificuldade  

 

30. Como você se sente com relação à organização das plataformas das disciplinas do seu 

curso?  

(   ) Fortemente Satisfeito 

(   ) Satisfeito 

(   ) Insatisfeito   

(   ) Fortemente Insatisfeito 
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31. Como você avalia o tamanho das letras e as cores que são utilizadas nas plataformas das 

disciplinas do seu curso?  

(A) Adequada 

(B) Razoavelmente adequada 

(C) Pouco adequada 

(D) Inadequada 

 

32. Qual o meio de comunicação você utiliza com mais frequência para se comunicar com o 

tutor a distância? 

 

(A) Telefone da tutoria 

(B) Sala de tutoria 

(C) E-mails  

(D) Chats 

(E) Outro. 

Qual?_________________________________________________________________ 

 

INTERAÇÕES ENTRE O ALUNO E O CONTEÚDO 

 

33. Qual das atividades abaixo você prefere realizar na plataforma?  

 

(   ) Trabalhos em grupo  

(   ) Discussões nos fóruns  

(   ) Leituras e pesquisas individuais 

(   ) Participar dos chats 

(   ) Outro. Qual?_______________________________________________________ 

 

34. Como você avalia a forma como é apresentado o conteúdo na plataforma?  

(  ) Excelente 

(  ) Muito Bom 

(  ) Bom 

(  ) Regular 

(  ) Insuficiente  

 

35. Em se tratando de ambientes virtuais, qual ferramenta de aprendizagem é mais utilizada 

na plataforma das disciplinas do seu curso?  

(  ) Vídeo 

 (  ) Videotutoria 

(  ) Chats 

(  ) Fóruns de discussão 

(  ) Quiz 

(  ) Postagem de material complementar na plataforma 
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36. No seu entendimento, quais são os fatores que mais favorecem o aprendizado na 

modalidade de ensino a distância do CEDERJ? 

 

(   ) a flexibilização de horário para acessar o ambiente virtual; 

(  ) as instruções claras sobre os objetivos do curso e expectativas quanto à realização 

das atividades disponibilizadas na plataforma; 

(  ) a diversidade de recursos tecnológicos utilizados nas plataformas (vídeos, filmes...) 

(  ) as orientações fornecidas pelo tutor a distância sobre as tecnologias utilizadas. 

 

37. No seu entendimento, quais são os fatores que mais limitam o aprendizado nesta 

modalidade de ensino?  

 

(   ) a falta de tempo para interagir no ambiente virtual; 

(  ) a pouca interação do tutor para a resolução das dificuldades apresentadas pelos 

alunos; 

(  ) a falta de comprometimento do aluno; 

(  ) a linguagem específica do ambiente virtual. 

(  ) a dificuldade na compreensão dos conteúdos. 

 

DESEMPENHO ACADÊMICO 

 

38. Para você quais fatores podem contribuir para o desempenho dos alunos nos cursos de 

graduação a distância? (Responda cada uma das opções numa ordem crescente de preferência, 

sendo 1 o mais importante, e 5 o menos importante) 

 

(    ) As relações estabelecidas no seu polo  

(    ) As relações estabelecidas na plataforma  

(    ) Incentivo família  

(    ) Vontade própria  

(    ) Linguagem do material didático  

 

39. Quais dificuldades você enfrenta ao longo do curso de Pedagogia UENF CEDERJ? (Pode 

marcar mais de uma opção) 

 

 (    ) A maneira como os conteúdos são apresentados.  

 (    ) Relação tutor/aluno.  

 (    ) Relação com os colegas de curso.  

 (    ) Problemas pessoais.  

 (    ) Acesso (distância, deslocamento) aos polos.  

 (    ) Estrutura do curso.  

 (    ) Acesso à internet.  

 (    ) Disponibilidade de tempo. 

 (    ) Linguagem utilizada pelos tutores. 

 (    ) Dificuldades na compreensão dos conteúdos.  

 (    ) Condição financeira  



110 

 

 

 

 (    ) Não tenho nenhuma dessas dificuldades. 

Outro:_____________________________________________________________________ 

 

40.  Já interrompeu o curso alguma vez? 

 

 Sim (    ) Não (   )  

 

41. Se sim, por qual razão? ____________________________________________________ 

42.  Já pensou em desistir do curso?  Sim (   ) Não (    ) 

 

43. Se sim, por qual motivo? __________________________________________________ 

 

44. Quantas horas você estuda durante a semana?  

 

 (   )  1 - 5 horas 

 (   )  6 - 10 horas 

 (   )  11 – 15 horas 

 (   )  16 – 20 horas 

 (   )  Mais de 20 horas 

 

45. Você considera que seu tempo dedicado ao estudo é: 

(   )  Suficiente  (   )  Insuficiente 

 

Justifique sua resposta. 

_____________________________________________________________________ 

 

46. Quais as disciplinas que você tem ou teve mais facilidade até o momento do curso?  

___________________________________________________________________________ 

 

47. Quais as disciplinas que você tem ou teve mais dificuldade até o momento do curso?  

___________________________________________________________________________ 

48. Quando está com dúvidas no conteúdo o que você faz com mais frequência? (Pode marcar 

mais de uma opção) 

  

(   )  Estuda com os colegas; 

(   )  Participa das tutorias presenciais; 

(   )  Entra em contato com o tutor a distância pela plataforma ou por telefone; 

(   )  Pesquisa na internet; 

(   )  Faz revisão do conteúdo já estudado; 

     

49. Quando você mais se sente (considera) como um aluno da UENF? 

 

(   )  Em todos os momentos; 

(   )  Apenas quando estou no polo; 

(   )  Quando acesso a plataforma; 

(   )  Quando vou à UENF; 
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(   )  Nunca me sinto parte da UENF; 

 

50. O que mais te aproximaria da sua Universidade? 

(   )  Participação em eventos na UENF; 

(   )  Participação em projetos de pesquisa; 

(   )  Participação em eventos para alunos da EaD; 

(   )  Mais interação entre meu polo e a UENF; 

(   ) Já me sinto próximo(a); 

52. Você já participou de eventos no campus da sua universidade?     

        

01. Sim          02. Não 

  

Se sim, quais? _______________________________________________________________ 

 

53. Você tem vontade de conhecer a Universidade que está estudando?  

(    ) Sim (    ) Não  

 

 Se sim, por quê?____________________________________________________________ 

 

 

 


