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RESUMO 
 
 
 
A presente pesquisa, situada no cenário de educação e tecnologia, com foco na 

formação dos atores da EaD, buscou investigar a formação de tutores a distância no 

curso de capacitação desenvolvido pela equipe multidisciplinar do Centro de 

Educação a Distância - CEAD - do Instituto Federal do Espírito Santo – Ifes. O 

objetivo geral da pesquisa foi investigar a formação de tutores a distância a partir 

das regras e da proposta de tarefas didático-pedagógicas de um curso de 

capacitação, focalizando as práticas sociais e digitais de leitura e escrita. Para dar 

suporte a essa discussão, foi utilizada a teoria da atividade (ENGESTRÖM, 1987, 

1999), a fim de identificar e analisar as regras da formação. Na mesma direção, para 

fundamentar a análise, além dessa teoria, foram utilizados aportes teóricos com 

base na teoria de letramento (BAYNHAM, 1995; SOARES, 1999, 2003, 2008; ROJO, 

2009) e de linguagem (FAIRCLOUGH, 1990). A pesquisa norteou-se pelas questões: 

1) Que regras governam o processo de formação do tutor? 2) Qual a relação entre 

as regras institucionais e as regras da atividade de formação? 3) Qual a natureza e a 

finalidade das práticas de leitura e escrita dos textos oferecidos na formação? 

Procurei respondê-las a partir de dados coletados em duas disciplinas realizadas por 

alunos-tutores em formação. A linha metodológica da pesquisa foi de base 

qualitativa e interpretativa (HALLOWAY, 1997), no contexto digital (BRAGA, 2006), 

com análise de tarefas, fóruns e mensagens do ambiente virtual de aprendizagem 

Moodle. A análise e a discussão dos resultados mostraram como as regras da 

atividade impactam no desenvolvimento do curso e como as práticas digitais de 

leitura e escrita relativas às tarefas dos alunos-tutores conduzem o curso em direção 

a uma perspectiva mais voltada para o alfabetismo do que para o letramento. Os 

resultados sugerem que a formação de sujeitos por meio dessas práticas pode 

proporcionar conhecimentos necessários e essenciais sobre o ambiente virtual de 

aprendizagem utilizado nos cursos a distância, porém não possibilita o 

desenvolvimento de letramento digital eficiente para desenvolver a reflexão sobre os 

temas desenvolvidos. 

 

Palavras-chave: educação a distância, formação, aluno-tutor, alfabetismo, 

letramento. 



 

ABSTRACT 
 
 
 
This current research, settled in the scenery of education and technology focused in 

the actors´ training for distance education, with focus on the distance tutor’s training 

activity in a capacity building course developed by the multidisciplinary team from the 

Education Distance Center at the Instituto Federal do Espírito Santo – Ifes. The main 

objective of the study was to investigate the distance tutors, from the point of view of 

the rules and of the tasks proposal in the capacity building course, focusing on digital 

practices of reading and writing. For theory support, the study was based on the 

activity theory (ENGESTRÖM, 1987; 1999) order to identify and analyze the rules of 

the training. On the same direction, the study was also based on literacy concepts 

(BAYNHAM, 1995; SOARES, 1999, 2003, 2008; ROJO, 2009) and language 

(FAIRCLOUGH, 1990). The research guide questions were the following: 1) what 

rules is the tutor’s training activity governed by? 2) what relations are there between 

institutional rules and the ones from the tutor’s training activity? 3) what is the nature 

and goal of reading and writing practices presented in the tutor’s training activity? I 

aimed to answer these questions from collected data in two subjects studied by 

students-tutors in the training activity. The methodological paradigm was the 

qualitative continuum based on interpretative (HALLOWAY, 1997) upon digital 

context (BRAGA, 2006), analyzing the tasks, discussion forum and messages 

performed by the participants in the virtual learning environment Moodle. The result 

analysis and discussion showed how the rules from the tutor’s training activity impact 

the development of the course and how digital practices of reading and writing of the 

students-tutors tasks guided them more to a literacy perspective than a digital literacy 

one. The results suggest that this type of tutor’s training provide essential and 

functional knowledge about the virtual environment but can hardly provide the 

development of digital literacy based on a critical reflection about the topics studied. 

 

Key words: distance education, tutor’s training, training, literacy, digital literacy. 
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INTRODUÇÃO: Educação a Distância: um primeiro olhar 

 

 

 
Ninguém sabe tudo, assim como ninguém ignora 
tudo. O saber começa com a consciência do saber 
pouco (enquanto alguém atua). É sabendo que sabe 
pouco que uma pessoa se prepara para saber mais. 
[...] o homem, como ser histórico, inserido num 
permanente movimento de procura, faz e refaz 
constantemente o seu saber [...]. 

Paulo Freire (1981) 
 

 

A educação a distância, doravante EaD, tem-se tornado, nesta última década, 

uma opção de ensino em muitas universidades públicas e instituições de ensino 

superior que buscam favorecer aqueles menos privilegiados no sentido de distância 

e espaço geográfico. Essa modalidade é uma realidade imposta não somente pela 

sociedade, mas pela própria educação, bem identificada na LDB desde 1996, em 

especial, no seu art. 80, que incentiva o desenvolvimento e a veiculação de 

programas de educação a distância, em todos os níveis e modalidades de ensino, e 

de educação continuada.  

O projeto da Universidade Aberta do Brasil (UAB)2 surge para atender à 

demanda pela educação a distância no país e à ampliação do acesso à educação 

superior, com vistas ao cumprimento da meta do Plano Nacional de Educação 

(PNE), de atender 30% da população entre 18 e 24 anos. Só 30% dos municípios 

oferecem educação superior presencial. Esse é, portanto, um momento importante 

da educação pública no Brasil, em que a população distante das universidades e 

instituições de ensino superior, passa a ter possibilidades de ingressar nesse nível 

de educação. 

Todo esse boom em relação à educação a distância tem levado 

pesquisadores do campo da formação continuada de professores a investigar os 

novos papéis do professor3 nesse contexto e os aspectos que permeiam os 

                                                 
2 Disponível em: <http://www.uab.capes.gov.br/> Acesso em: 10/07/2008. 
3 O termo professor, nesta pesquisa, refere-se ao profissional de forma geral, àquele que ensina tanto 
na modalidade presencial quanto na modalidade de EaD. Alguns autores utilizam outras 
terminologias para se referir a esse profissional quando atua na EaD, mas, em minha visão, quer atue 
na modalidade de EaD ou na presencial, não deixa de ser professor. O que ocorre, na verdade, é a 
escolha de nomes específicos em EaD devido às diferentes funções que essa modalidade requer. 
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ambientes virtuais de aprendizagem utilizados nessa modalidade. O tutor a 

distância4, em especial, tornou-se um dos focos de atenção das pesquisas no Brasil, 

contribuindo, assim, com a ampliação do leque de investigações sobre o uso das 

tecnologias de informação e comunicação no contexto digital. 

Nesse sentido, Valente (2003, p.148) destaca que “a formação de educadores 

condizentes com as necessidades educacionais desta nova sociedade que vivemos 

tem sido um grande obstáculo a ser vencido e com a EAD não é diferente”. Foi 

exatamente em relação a essa formação que minhas indagações tiveram início. 

Pensando na tutoria a distância, que tem suas complexidades e exige práticas 

digitais de leitura e escrita específicas do ambiente virtual de aprendizagem na 

modalidade EaD, comecei a questionar como o tutor é preparado para atuar nesse 

ambiente, ou melhor, o que ele necessita aprender e de que práticas ele precisa 

apropriar-se para atuar em sala de aula online. Isto é o que este trabalho pretende 

mostrar: como ocorre a formação de tutores a distância, a partir das regras e da 

proposta de tarefas didático-pedagógicas de um curso de capacitação, focalizando 

as práticas digitais de leitura e escrita.  

Diante da complexidade e relevância do papel desse profissional da educação 

online, é necessário que se discuta sua formação e como é preparado para executar 

sua função, aspectos que diferem daqueles utilizados na modalidade presencial.  

Se considerarmos o ambiente online um espaço diferenciado, que agrega 

múltiplas ferramentas e exige conhecimentos espalhados em diversas áreas, é 

possível entender que um tutor a distância não atua como um professor da 

modalidade presencial. A diferença se inicia pela própria terminologia usada para 

nomear o profissional do ambiente online. Esse professor recebe, no contexto desta 

pesquisa, por exemplo, nomeações que dependem de cada função que exerce, tais 

como tutor presencial, tutor de laboratório, tutor a distância5 e, até mesmo, professor 

                                                 
4 A formação discutida nesta tese corresponde a parte do processo de implantação da EaD na 
instituição em que se deu a pesquisa. Importante esclarecer também que esse momento de formação 
fez parte de uma seleção desses atores da EaD, Ou seja, a partir da participação em um curso de 
capacitação, seriam selecionados aqueles que atuariam no primeiro curso de graduação a distância 
da instituição. Assim, a referida formação foi direcionada aos vários atores envolvidos. Faço 
referência a esses outros atores e não apenas ao tutor a distância, por isso, à medida que forem 
mencionados, explicarei de quem se trata no âmbito da investigação. Esclareço que maior foco é 
dado aos participantes do curso, na condição de alunos-tutores, porque estão sendo formados para 
atuar na função.  
5 O termo tutor a distância é usado no programa da UAB para designar os profissionais responsáveis 
pelas atividades pedagógicas no ambiente virtual de aprendizagem. Esse tutor a distância faz a 
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especialista6. Podemos, portanto, pressupor que as ações desses profissionais 

recebem influência das ações realizadas por um professor da modalidade 

presencial, complementadas por outras ações que o ambiente virtual exige. No 

contexto desta pesquisa, focalizo as práticas de leitura e escrita que ocorrem na 

formação de alunos-tutores, em relação aos processos de alfabetismo digital e 

letramento. 

A investigação desses processos, nessa função específica de aluno-tutor, 

justifica-se pela relevância de ser o tutor a distância quem acompanha o 

desempenho e a aprendizagem do aluno. A natureza pedagógica de suas ações é 

aspecto de grande valia na aprendizagem dos alunos de um curso. 

Na instituição em que leciono, entre o período de 2004 a 2006, foram 

articulados estudos e discussões para a elaboração do projeto pedagógico de 

implantação da EaD. No ano de 2005, a instituição participou do Edital Público n° 1 

da UAB, submetendo à aprovação o curso superior de Tecnologia em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas. Uma vez aprovado o projeto de curso, em abril de 

2006, tem início a preparação de formadores e tutores, com vistas a uma formação 

multidisciplinar, tanto em nível pedagógico quanto tecnológico. O objetivo, nesse 

momento, é capacitar formadores e tutores para acompanhar e monitorar o 

desempenho do aluno no ambiente virtual de aprendizagem, incentivando-o e 

orientando-o em suas tarefas. 

Nesse mesmo período da implantação da EaD nessa instituição, vários 

trabalhos sobre o desenvolvimento do professor no contexto digital já estavam 

caminhando em âmbito nacional, e o cenário apresentava discussões sobre 

diferentes aspectos da EaD, principalmente na área da formação continuada de 

professores. Em consulta ao portal da Capes, que registra teses defendidas na 

maioria dos programas de pós-graduação das universidades brasileiras, encontrei 

duas teses e onze dissertações que tratam especificamente do tutor a distância, com 

a diferença de que todas investigam essa função com o tutor em serviço.  

                                                                                                                                                         
mediação pedagógica junto aos alunos, diferentemente do tutor presencial que, nesse mesmo 
programa, presta atendimento aos alunos nos polos presenciais, uma vez a cada semana. 
6 O professor especialista, no sistema UAB, é aquele que elabora o material impresso e o conteúdo 
programático da disciplina online inserido no ambiente virtual de aprendizagem. Além disso, gerencia 
o trabalho dos tutores a distância e o processo de ensino-aprendizagem em sua disciplina. Esclareço 
que o professor especialista, nessa modalidade de ensino, não trabalha sozinho, como ocorre, muitas 
vezes, na modalidade presencial, mas, em equipe, juntamente com os que compartilham o 
planejamento da disciplina ofertada. 
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Cabanas (2007), confirmando a visão dicotômica que o tutor tem de sua 

função, ora estimulador, ora professor, questiona as dificuldades pelas quais ele 

passa em sua prática. Os resultados indicam que os tutores não recebem uma 

formação específica para o exercício da tutoria. 

O trabalho de Carvalho (2009), o mais recente, investigou as competências 

dos tutores para atuação em programas de educação a distância mediados pela 

Internet. O objetivo desse pesquisador foi o de identificar as principais competências 

de um tutor no exercício da função. 

Entre as teses semelhantes a esta, cito, inicialmente, a de Albuquerque 

(2005), que focalizou as representações dos tutores e professores especialistas do 

Curso de Pedagogia a distância da UFMT e procurou analisar o processo de 

formação contínua dos tutores. A pesquisa teve por objetivo conhecer a natureza 

constitutiva do tutor e a forma como ele se desenvolve, para verificar se os cursos de 

capacitação de curta duração são suficientes para proporcionar aos tutores as 

condições de profissionalidade necessárias ao desempenho da função acadêmica 

de tutor, definidas no âmbito do curso.  

Silva (2008) investigou o processo de construção de identidades individuais e 

coletivas do SER-Tutor no contexto da educação a distância. Relativamente à 

análise, essa pesquisa demonstra que a formação desenvolvida teve um caráter de 

suplência e um fim compensatório, visando a suprir a falta de formação nas áreas de 

conhecimento em que os tutores atuavam. A pesquisa concluiu que os cursos de 

capacitação de curta duração não são suficientes para formar um bom tutor. A forma 

como se realizam os cursos de capacitação não leva os tutores à superação de suas 

limitações acadêmicas quanto a orientar estudos e avaliar aprendizagens de 

conteúdos curriculares que não fizeram parte de sua formação profissional inicial. 

Entre as pesquisas realizadas no Programa de Pós-Graduação em Linguística 

Aplicada em Estudos da Linguagem – LAEL – da Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo – PUC-SP –, encontrei pesquisas que investigaram, no contexto digital, o 

professor, mas não que investigassem especificamente a formação do tutor a 

distância, ou seja, que explorassem como esse profissional passa pelo processo de 

apropriação das diferentes ferramentas e recursos digitais e suas consequências 

pedagógicas. 

O trabalho de Gervai (2007), por exemplo, analisou a mediação pedagógica 

em contextos de aprendizagem online, o que muito tem contribuído para orientar os 
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tutores a distância na complexa função de mediar o processo de ensino-

aprendizagem online. O trabalho de Wadt (2009), sob o título “Complexidade e Auto-

eco-organização: implicações para o professor online”, utiliza uma combinação da 

Teoria da Complexidade e da Linguística Sistêmico funcional para analisar e 

interpretar as agendas de um curso online, mostrando ser esse um espaço de 

comunicação entre professor e aluno que funciona como uma regra fixa do ambiente 

de aprendizagem em que o curso foi implementado. 

A mais recente, de Victoriano Luiz (2010), investigou a ferramenta de 

comunicação síncrona, chat, em contexto educacional, focalizando a interação entre 

a prática discursiva, a prática pedagógica e o conhecimento de tutores e alunos no 

ambiente digital. As práticas discursivas analisadas foram chat, entrevista e 

discussão. Entre os tipos de discurso categorizados na pesquisa estão os discursos 

regulador, elaborado e restrito.  

Esses trabalhos muito têm contribuído para a formação de professores na 

perspectiva da docência em EaD, pois investigam tutores exercendo a função. Esta 

pesquisa insere-se igualmente na área da formação continuada do professor, porém, 

com uma diferença: trata do tutor a distância em processo de formação. 

As pesquisas consultadas também me ajudaram a perceber que os processos 

de formação continuada de professores, mais precisamente o processo de 

letramento digital, retratam a aprendizagem do uso de ferramentas e recursos do 

ambiente virtual de aprendizagem. Mais uma pesquisa nessa área justifica-se pelo 

fato de que, embora os tutores a distância exerçam práticas socialmente 

significativas em sua função e utilizem diferentes mídias e canais de informação e 

comunicação, não há, ainda, tantas evidências sobre como se dá e o que acontece 

na formação do sujeito que está adquirindo o domínio do novo contexto em que vai 

atuar. 

Nesse sentido, é preciso investigar essa formação, principalmente com foco 

nas práticas digitais de letramento que a envolvem, haja vista constituir-se uma 

lacuna a ser preenchida nas pesquisas desenvolvidas na área da EaD.  

Um viés interpretativo da pesquisa segue na direção do letramento digital, que 

se justifica pelo fato de poucas pesquisas, até este momento, o terem como foco de 

investigação na formação continuada de professores. Como apontam Lima e Lima-

Neto (2009), 38% das pesquisas que investigam a formação de professores 

privilegiam a área de gêneros digitais e apenas 5.55% das pesquisas focalizam o 
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letramento digital. Nesse último grupo, foram encontrados sete trabalhos 

relacionados à produção escrita, em língua materna, no âmbito dos gêneros digitais; 

quatro em aquisição de língua estrangeira, dois dos quais com foco na fluência da 

língua-alvo; três que envolvem a prática docente, dos quais dois tratam da língua 

materna e um, da língua estrangeira; um trabalho apenas com referência à formação 

continuada de professores. Os autores concluem, por meio dos dados tratados, que 

há uma grande diversidade em relação aos estudos sobre o letramento digital, 

reflexo da emergência em estudar essa área tão rica e desafiadora, porém, ainda 

pouco explorada. Os resultados demonstram que as principais tendências no 

panorama das pesquisas sobre letramento digital no Brasil ainda correspondem a 

um percentual pequeno com relação a outras temáticas. Isso significa que muito se 

tem para explorar sobre a função e as práticas sociais que envolvem a leitura e a 

escrita no contexto digital. 

É importante ressaltar que a pesquisa descrita nesta tese ocorreu a partir de 

uma experiência real, com as nuances percebidas por mim, pesquisadora, na 

tentativa de mostrar um contexto de aplicabilidade do conhecimento adquirido pelos 

alunos-tutores na atividade de formação. 

Assim, observei e acompanhei os movimentos de implantação da EaD na 

instituição onde trabalho, investigando o Curso de Capacitação de Tutores a 

distância (CCT), focalizando as práticas digitais de leitura e escrita, que se referem 

aos processos de alfabetismo e letramento digital, numa perspectiva sócio-histórica. 

Importante mencionar, como já o fiz em nota de rodapé, que tal curso teve o objetivo 

de selecionar tutores a distância para que exercessem a função de acompanhar o 

processo de aprendizagem dos alunos. 

Observei também, para alcançar o objetivo da pesquisa, as regras da 

atividade de formação, não no senso comum, mas com base no conceito de regras, 

proveniente da teoria da atividade (ENGESTRÖM, 1999). Para esta investigação, 

portanto, elegi as seguintes perguntas de pesquisa: 

 

• Que regras governam a atividade de formação do tutor a distância? 

• Qual a relação entre as regras institucionais e as regras da atividade de 

formação? 

• Qual a natureza e a finalidade das práticas digitais de leitura e escrita 

dos textos oferecidos na atividade de formação?  
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Para responder a tais perguntas, a presente pesquisa focalizou duas 

disciplinas online, desenvolvidas com o objetivo de orientar o futuro tutor a distância 

no uso do ambiente virtual de aprendizagem Moodle e de conscientizá-lo sobre os 

diferentes aspectos que envolvem a tutoria a distância. Esses aspectos, no referido 

contexto de pesquisa, se mostram fundamentais para a formação do ator da EaD.  

Creio que o desenvolvimento desta pesquisa seja relevante no âmbito da 

EaD, na medida em que há um aumento de cursos a distância, tanto em instituições 

federais, por meio de incentivos governamentais, quanto em instituições privadas. A 

relevância também existe pela importância da formação do tutor a distância. Nesse 

sentido, a pesquisa pretende contribuir para a formação continuada de professores, 

como um instrumento indicador para melhorar a qualidade do trabalho de formação 

dos tutores a distância de outras instituições e incentivar outros professores a se 

envolverem na função. 

Os fundamentos teórico-metodológicos que sustentam a pesquisa estão 

ancorados na Teoria da Atividade, em busca de explicar o que acontece na atividade 

com relação às regras que a regem. As regras tornam-se, então, além do 

alfabetismo e letramento digital, outro elemento que focalizo na discussão, mas não 

de maneira isolada e, sim, nas relações com os outros elementos da atividade. 

Com vistas a orientar o leitor em ralação à forma como a pesquisa foi 

encaminhada e como as articulações teoria-prática aconteceram, apresento a 

organização desta tese. O capítulo 1 – Articulações Teóricas – discorre sobre os três 

eixos centrais da pesquisa: a Educação a Distância, o Alfabetismo e o Letramento 

Digital e a Formação Continuada de Tutores para a EaD. O objetivo desse capítulo é 

situar o leitor em relação ao que fundamenta a EaD, suas perspectivas e direções no 

âmbito da política do MEC/SEED (MORAN, 2009; MOTA, 2009; FORMIGA, 2009) e 

no âmbito acadêmico (ALMEIDA, 2003, 2009), além de esclarecer aspectos do 

alfabetismo (SOARES, 2008; ROJO, 2009) e do letramento (SOARES, 1998, 2004, 

2008; BAYNHAM, 1995; KLEIMAN, 1995; BARBOSA, 2009) que se relacionam ao 

letramento digital (BUZATO, 2009), (COLLINS, ROJO e BARBOSA, 2005), 

sublinhando, ainda, a importância desses aspectos para a formação de professores 

para o contexto digital (ALMEIDA, 2004; VALENTE, 2009). 

O capítulo 2 – Frame teórico-metodológico organizador da pesquisa –, com o 

propósito de compreender o processo de formação dos tutores a distância para 
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atuarem na EaD e a forma como esses profissionais foram preparados didática e 

pedagogicamente para atuar na função, apresenta a Teoria da Atividade, que é 

considerada como uma teoria multidisciplinar, sócio-histórica, cujas raízes se 

encontram na teoria psicológica de Vygotsky. Seu marco teórico ecoa na voz de 

Engeström (1987, 1999, 2003) e, nesta pesquisa, se constitui como frame 

organizador. 

Já o capítulo 3 – Metodologia da Pesquisa – apresenta a natureza da 

pesquisa e seu contexto, relatando o percurso da formação dos tutores a distância 

do Ifes, para atuarem na EaD, formação essa iniciada com a primeira capacitação de 

especialistas, desenvolvida pela UNIFEI. Em seguida, descreve o programa de 

desenvolvimento do “Curso de Capacitação de Tutores”, desenvolvido pelo Ifes, 

focalizando as disciplinas Moodle para Tutores e Fundamentos Didáticos e 

Pedagógicos da Tutoria.  

O capítulo 4 – Análise e Discussão dos Resultados – analisa e discute, por 

meio de três seções, as regras da formação, a partir de quatro fóruns de discussão 

realizados durante a disciplina Fundamentos Didáticos e Pedagógicos da Tutoria. A 

partir daí, mostra se a perspectiva da formação é mais voltada para o alfabetismo 

digital ou para o letramento. 

Por fim, apresento as Reflexões Finais, apontando as limitações da pesquisa 

com relação à minha posição de “fly on the wall”, mencionada no capítulo da 

metodologia. Relato, também, as descobertas a respeito da visão de letramento 

digital, destacando o fato de não terem correspondido às expectativas da pesquisa, 

percebidas ao final do trabalho realizado. 
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CAPÍTULO I: Articulações Teóricas 
 

 

 
O conhecimento é accessível graças a diferentes 
mídias, por exemplo, a língua e as figuras, e é o 
resultado de procedimentos desenvolvidos cultural e 
socialmente para resolver problemas sociais. 

Hedegaard (2003) 
 

 

Neste capítulo, apresento a base teórica que sustenta a pesquisa, 

desenvolvida a partir de três pilares: a educação a distância; o letramento digital, 

correlacionado à alfabetização e ao alfabetismo; a formação de professores para o 

contexto digital. Inicialmente, apresento um breve cenário atual da EaD no Brasil 

com relação a cursos superiores, a conceitos e abordagens, à política pedagógica 

adotada pelo Ministério da Educação (MEC) e pela Secretaria da Educação a 

Distância (SEAD) e à criação do sistema UAB. Na sequência, apresento os 

conceitos de letramento, alfabetização e alfabetismo, fenômenos associados ao 

letramento digital. Também apresento uma seção de discussão teórica sobre a 

formação continuada de tutores na EaD, procurando levar ao leitor os conceitos-

chave que têm orientado os trabalhos com tutores a distância. 

 

 

1.1 Educação a Distância 
 
 Nesse tempo de informatização e de consolidação das tecnologias que 

permeiam a sociedade atual, a educação a distância no Brasil se reconfigura e 

ganha um novo olhar de autoridades governamentais e de instituições privadas, 

principalmente no nível superior da educação. Ela é vista, hoje, como uma 

alternativa acessível àqueles que estão geograficamente distantes de uma 

universidade.  

As experiências de outros países em EaD, segundo Kipnis (2009), são 

amplas, já vêm sendo discutidas em vários países e avançam em larga dimensão. O 

marco histórico pioneiro é a Universidade de Londres, que, em 2008, completou 150 
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anos, oferecendo mais de cem qualificações acadêmicas, chegando a 41 mil 

participantes espalhados por 180 países.  

Outro exemplo é a University of the Cape of Good Hope, mais conhecida 

como Universidade da África do Sul, fundada em 1873, tornando-se uma 

universidade a distância em 1946. A Espanha também conta com a Universidad 

Nacional de Educación a Distancia, criada na década de 1970, transformando-se na 

Uned em 1972. Entre as universidades abertas, a mais conhecida é a Open 

University, da Inglaterra, que se internalizou em 1990. A partir de então, foi 

designada por Open University Worldwide, chegando ao índice de 200 mil alunos 

graduados em 1998. 

Como visto, o Brasil só vem acompanhando, embora tardiamente, a evolução 

natural da modalidade e o que já ocorreu nesses países e em outros não citados 

aqui. O Brasil parece, no entanto, estar numa fase mais acelerada de 

acompanhamento da evolução mundial de redes de conhecimento; o crescimento da 

educação a distância tem sido uma verdadeira explosão nas mais variadas áreas. 

Está mais perto de se tornar um dos países que faz amplo uso dessa modalidade de 

ensino e oportunizar o acesso de camadas cada vez maiores da população ao 

conhecimento e à certificação em cursos de graduação e pós-graduação a distância.  

Embora esse movimento venha ocorrendo, vale ressaltar o que afirma Litto 

(2009): segundo suas pesquisas, apenas 40% dos municípios brasileiros têm 

faculdades, universidades ou centros universitários com cursos presenciais. A 

modalidade EaD tem encontrado muitos obstáculos e limitações para seu 

desenvolvimento, talvez pelo seu histórico de existência e seus fracassos contínuos. 

A seção a seguir apresenta exatamente essa história. Procura situar a EaD no 

contexto educacional, acreditando que somente a partir de sua história no contexto 

sociocultural, torna-se possível entender sua organização atual e os problemas pelos 

quais passa. 

 

 

1.1.1 Visão histórica da EaD 
 

Os estudos e a formação na modalidade de educação a distância têm sua 

história de sucessos e fracassos relacionadas a diferentes períodos desde o final do 

século XVIII, quando ainda era usada a correspondência. Segundo Alves (2007), 
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pouco antes de 1900 já existiam anúncios, em jornais de circulação periódica no Rio 

de Janeiro, que ofereciam cursos profissionalizantes nessa modalidade. O ensino 

por correspondência, como era definido, era feito por meio de remessa de materiais 

didáticos via correios. Essa abordagem de EaD teve seu período de 

desenvolvimento no século XIX, período em que a qualificação e a especialização 

de mão de obra na indústria e na mecanização dos processos de trabalho 

aceleravam a modalidade.  

Segundo Neves (1993), do início do século XX até a Segunda Guerra 

Mundial, várias experiências foram feitas, tendo seus planos adotados. 

Desenvolveram-se melhor as metodologias aplicadas ao ensino por 

correspondência; estas foram, em período subsequente, fortemente influenciadas 

pela introdução de novos meios de comunicação de massa, principalmente o rádio, 

dando origem a projetos muito importantes, principalmente no meio rural. 

 Desenvolvendo-se já a partir de meados do século XIX, a modalidade EaD 

alcançou rápida expansão no século XX (PRETI, 2001). As tecnologias utilizadas no 

século XIX, bem menos usadas hoje com a finalidade de EaD – como é o caso do 

rádio e da televisão –, não se configuraram mais como um processo de educação 

alternativo de atendimento à população. Penso que as tecnologias daquela época 

ainda não eram suficientes para provocar um impacto maior, como ocorre com as de 

hoje, em redes de computadores, que avançam cada vez mais em direção à 

comunicação instantânea de dados, voz e imagem via satélite ou por cabos de fibra 

ótica, quer utilizando-se de inteligência artificial (IA), ou mesmo de comunicação 

instantânea entre professores e monitores (NEVES, 1993, apud ALVES, 2009).  

 As tecnologias interativas atuais, de maneira mais impactante, vêm 

evidenciando, na educação a distância, o que deveria ser o cerne de qualquer 

processo de educação: a interação e a interlocução entre todos os que estão 

envolvidos nesse processo (MORAN, 2002). 

Nessa direção, novas mudanças têm surgido, e as bases legais da 

modalidade EaD para a educação superior no Brasil têm sido estabelecidas pela Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei n. 9394, de 20 de dezembro de 

1996, regulamentada pelo Decreto n. 5.622, publicado no Diário Oficial da União 

(DOU) em 20/12/05. Essa lei revogou decretos anteriores (de 1998) e, com a 

normalização definida pela Portaria nº. 4.361, de 2004, revogou a Portaria Ministerial 

n. 301, de 7 de abril de 1998. 
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Esse mesmo decreto, em seu parágrafo 8o do artigo 12, em que são 

apresentados os requisitos para que uma instituição seja credenciada para o 

oferecimento de educação a distância, informa que a instituição precisa “apresentar 

corpo docente com as qualificações exigidas na legislação em vigor, e 

preferencialmente, com formação para o trabalho com educação a distância”. 

Diante desse fato, uma preocupação das instituições públicas estaduais e 

federais credenciadas para atuarem nessa modalidade de ensino é a formação dos 

profissionais que estarão envolvidos na realização de cursos a distância, visando a 

uma educação de qualidade em consonância com os parâmetros exigidos pelo 

MEC. 

Sob esse aspecto, a modalidade a distância, como uma alternativa para 

elevar a qualidade da educação superior no Brasil, se amplia para romper fronteiras 

e ensinar os alunos a terem mais autonomia: aprenderem sem a presença de um 

professor numa sala de aula, mas com a possibilidade de se comunicar com ele a 

qualquer hora, em qualquer lugar, explorando diversas formas de construção e 

produção de conhecimentos, numa abordagem tecnológica em que o ensino e a 

aprendizagem desafiam professores e alunos a mudar seus olhares para a 

educação e para a forma de aprender e ensinar. 

 

 

1.1.2 Atual geração da EaD 
 

Com os avanços da tecnologia digital nesses últimos anos, a EaD passa a ser 

articulada a outras perspectivas. Os ambientes virtuais de aprendizagem 

proporcionam diferentes maneiras de ações e interações que facilitam o processo de 

ensino-aprendizagem, aproximando educandos e educadores independentemente 

de espaço e tempo. Conforme diz o título da recente obra de Neto et al (2009), sobre 

EaD pautada em uma perspectiva sócio-histórica, a ideia é fazer uma “Educação a 

distância sem distância”. 

Sob essa perspectiva, o modelo dos cursos a distância, em sua maioria, é 

centrado no aluno e privilegia a permuta de conhecimentos em rede (MOTA, 2009) 

por meio das tecnologias de comunicação e informação e do uso de ambientes 

virtuais de aprendizagem. Além disso, incentiva-se o aprender a aprender, numa 

abordagem que Valente (2003, p.141) chama de “estar junto virtual”. Essa é a 
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abordagem que mais se aproxima do contexto de pesquisa deste trabalho, 

fundamentada na exploração das propriedades interativas da tecnologia 

(SCHLÜNZEN JUNIOR, 2009) e na comunicação multidirecional por meio de 

participação coletiva, colaboração e troca tanto de informações quanto de 

experiências. 

Trata-se, pois, de uma concepção de EaD que Kipnis (2009, p.209) considera 

como uma nova geração:  

 
A EaD se vê diante de uma nova geração, em relação a outras anteriores 
definidas pelas tecnologias da época, e as instituições de educação superior 
se deparam com o atendimento a uma demanda crescente por acesso ao 
conhecimento e à formação profissional para atuar em um mercado capitalista 
qualitativamente diferente. 

 

Essa nova geração de que fala o autor está relacionada aos ambientes 

virtuais de aprendizagem usados pela maioria das instituições e universidades para 

desenvolverem seus cursos a distância. Quanto a essa questão, Almeida (2003, 

p.15) afirma que:  

 
Participar de um curso a distância em ambientes digitais de aprendizagem 
significa mergulhar em um mundo virtual cuja comunicação se dá 
essencialmente pela leitura e interpretação de materiais didáticos textuais e 
hipertextuais, pela leitura da escrita do pensamento do outro, pela expressão 
do próprio pensamento por meio da escrita. Significa conviver com a 
diversidade e a singularidade, trocar ideias e experiências, realizar 
simulações, tentar hipóteses, resolver problemas e criar novas situações, 
engajando-se na construção coletiva de uma ecologia da informação, na qual 
valores, motivações, hábitos e práticas são compartilhados. 

 

Nesse modelo, que caracteriza a presente pesquisa, o aluno acessa uma 

plataforma virtual; nela encontra materiais já preparados, com objetivos traçados e 

explicitados, tutoria e colegas para uma aprendizagem por meio de diferentes 

recursos interativos. Algumas tarefas didático-pedagógicas são focadas em 

conteúdos específicos e outras, em pesquisas e projetos colaborativos. Nesse 

modelo, como dito antes, o aluno é o centro da aprendizagem, e não o professor 

com seus saberes. 

Na visão de Valente (2003, p.141), quando se trata do estar junto virtual, essa 

é uma abordagem de EaD tal que: 
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A implantação de situações que permitem a construção de conhecimento 
envolve o acompanhamento e assessoramento constante do aprendiz no 
sentido de poder entender quem ele é e o que faz, para ser capaz de propor 
desafios e auxiliá-lo a atribuir significado ao que está realizando. Só assim ele 
consegue processar as informações, aplicando-as, transformando-as, 
buscando novas informações e, assim, construir novos conhecimentos 

 

É nesse sentido que a EaD traça metas por meio de projetos pedagógicos 

voltados para o ambiente virtual, considerando uma abordagem adequada ao 

contexto online. A ideia de Moran, também minha visão, é que o ensino superior está 

passando por muitas mudanças. Moran (2009, p.68) afirma:  

 
A educação a distância está se expandindo, sem dúvida, mas também 
afetando profundamente a educação como um todo. Num mundo conectado 
em redes, onde aumenta a mobilidade, a educação a distância hoje passou 
de uma mobilidade complementar a ser eixo norteador das mudanças da 
educação como um todo, principalmente no ensino superior. 

 

Após vários projetos e várias tentativas de consolidar a EaD no Brasil, nasce 

nesta última década, uma nova geração (KIPNIS, 2009) que desperta para uma 

formação com base em novas tecnologias de informação e comunicação, além de 

novos decretos e legalização da modalidade. O uso de ambientes virtuais de 

aprendizagem, mídias variadas e a Internet caracterizam essa nova fase, marcando 

assim, uma década de ações estratégicas para o efetivo credenciamento de 

instituições e universidades federais e estaduais no que diz respeito a ministrar 

cursos em EaD.  

Segundo o último censo do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (Inep7), realizado em 2008, 115 instituições ofertaram 

cursos a distância, gerando 647 cursos. O número de matrículas aumentou em 

96,9% em relação ao ano anterior. Isso significa que passou a representar 14,3% do 

total de matrículas do ensino superior. O número de concluintes cresceu 135% em 

2008, comparado a 2007. 

Essa nova realidade conduz a EaD para uma fase de consolidação da 

modalidade e está se tornando um marco histórico para a educação brasileira. 

Segundo Mota (2009, p.300), isso possibilita um repensar sobre  

 

                                                 
7 Disponível em: <http://www.inep.gov.br/imprensa/noticias/censo/superior/news09_05.htm> Acesso 
em: 15/07/2009. 
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a educação ao longo da vida, considerando-se as progressivas e profundas 
reestruturações das relações profissionais, bem como a emergência de novas 
competências para o trabalho, provocadas pelos constantes avanços 
tecnológicos em nossos dias. 

 

No entanto, para Moran (2009, p.55), a EaD “é cada vez mais complexa, 

porque está crescendo em todos os campos, com modelos diferentes, rápida 

evolução das redes, mobilidade tecnológica, pela abrangência dos sistemas de 

comunicação digitais”. Assim, ele privilegia a expressão ‘educação à distância’ e 

explica suas razões: 

 
Na expressão "ensino a distância" a ênfase é dada ao papel do professor 
(como alguém que ensina a distância). Preferimos a palavra "educação" que 
é mais abrangente, embora nenhuma das expressões seja perfeitamente 
adequada. 
Hoje temos a educação presencial, semipresencial (parte presencial/parte 
virtual ou a distância) e educação a distância (ou virtual). A presencial é a dos 
cursos regulares, em qualquer nível, onde professores e alunos se encontram 
sempre num local físico, chamado sala de aula. É o ensino convencional. A 
semipresencial acontece em parte na sala de aula e outra parte a distância, 
através de tecnologias. A educação a distância pode ter ou não momentos 
presenciais, mas acontece fundamentalmente com professores e alunos 
separados fisicamente no espaço e ou no tempo, mas podendo estar juntos 
através de tecnologias de comunicação (MORAN, 2002, s.p.)8. 

 

De fato, os dois termos são usados sem a devida distinção entre educação e 

ensino; são processos diferentes que implicam diferentes abordagens. Nesta 

pesquisa, enfoco o termo educação a distância pelo valor que a educação exerce ao 

longo da vida do cidadão, não apenas porque recebe informações de um 

determinado curso, mas também porque há uma evolução na escala social, cultural, 

profissional e pessoal do educando.  

Na perspectiva sócio-histórica, a concepção de aprendizagem tem como base 

a dialogia em relação aos papéis do tutor e do aluno, isto é, ambos aprendem e 

ensinam, transformando a realidade social, histórica e cultural. Por isso, educação a 

distância se torna uma terminologia mais adequada para designar a modalidade. 

Em resumo, para Voltolini (2009, p.137), “a educação tem um caráter mais 

subjetivante, é um processo mais geral que inclui aquisição de hábitos de 

                                                 
8 Disponível em: <http://www.eca.usp.br/prof/moran/dist.htm>. Acesso em 20/07/2010. Obs.: Esse 
texto foi publicado pela primeira vez com o título Novos caminhos do ensino a distância, no Informe 
CEAD - Centro de Educação a Distância. SENAI, Rio de Janeiro, ano 1, n.5, out-dez de 1994, páginas 
1-3. Em 2002, foram atualizados tanto o texto como a bibliografia. 
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convivência de uma dada cultura, além de informações precisas sobre os objetos 

que existem nela”.  

Segundo os referenciais de qualidade do MEC para a EaD9, a questão 

fundamental é a compreensão do significado da “educação” que permeia o 

processo. De acordo com a perspectiva da diretora de política de educação a 

distância,  

 
Mais proveitoso é encararmos educação a distância como uma expressão 
idiomática que significa, na verdade, educação independente de distâncias. E 
o tempo do debate em torno de um nome mais adequado pode ser dedicado 
ao desenvolvimento de projetos de qualidade – este sim, um grande desafio 
(p.03). 

 

 Além disso, a profissional afirma, ainda, que a formação é “[...] o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho” (p.06). Com relação aos cursos superiores, esse 

documento do MEC deixa claro que: 

 
um projeto de curso superior a distância precisa de forte compromisso 
institucional em termos de garantir o processo de formação que contemple a 
dimensão técnico-científica para o mundo do trabalho e a dimensão política 
para a formação do cidadão (MEC)10. 

 

A instituição que decide investir nessa modalidade de educação busca 

promover o crescimento da população nesse sentido, acelerando o desenvolvimento 

de toda a nação. Não é, portanto, uma questão de “ensino” e sim, da formação do 

sujeito, por meio da integração de conteúdos e de metodologias que favoreçam o 

diálogo do aluno consigo, com sua cultura e com outros, bem como com outras 

culturas e com o conhecimento historicamente acumulado.  

Para Schlünzen Junior (2009, p.24), uma maneira de explicar o uso do termo 

educação pauta-se no fato de que ela “é um processo social, que representa o 

instrumental de que as pessoas dispõem para construir-se como seres humanos” e o 

                                                 
9 A primeira versão desse documento foi elaborada em 1998. Uma versão mais ampla foi elaborada 
em 2003, com orientação para outros cursos além dos de graduação, mas ainda pouco 
regulamentada. Hoje, tem-se uma versão preliminar de 2007, com uma política pública mais clara e 
definida. Embora ainda sem força de lei, essa versão norteia os projetos pedagógicos de todo o país. 
O documento se encontra disponível no portal do MEC. 
10 Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/referenciaisead.pdf> Acesso em: 
23/04/2009. 
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ensino é “apenas um meio essencial para se chegar à educação”. Esta, a meu ver, é 

a melhor maneira de compreender o uso do termo educação na modalidade EaD. 

Em contrapartida, o sentido do ensino recai mais sobre as estratégias que se 

planejam para que a educação se materialize. Um exemplo de ensino a distância é o 

sistema e-learning, por meio do qual o aluno aprende conteúdos colocados no 

computador e/ou Internet e o professor, se existir, está a distância, utilizando a 

Internet como meio de comunicação. Nesse aspecto, o ensino torna-se uma entrega 

de determinado conteúdo, mediado pelas tecnologias de informação e comunicação. 

Enfim, a EaD, hoje, é uma modalidade de educação na qual a inserção de 

diferentes ferramentas tecnológicas e ambientes virtuais utilizados nos cursos tem 

provocado mudanças significativas. Essa evolução no âmbito da educação nos dias 

atuais parece direcionar a EaD para uma consolidação e permanência mais visíveis 

que as experiências anteriores. Hoje, essa modalidade é caracterizada por ser uma 

abordagem de flexibilidade e de alcance geográfico rápido, encurtando distâncias e 

promovendo interações simultâneas entre professores e alunos. 

Com relação à organização de cursos a distância, Moore e Kearsley (2007) 

sugerem um modelo sistêmico bem próximo do modelo adotado pela instituição 

participante na investigação discutida nesta tese. Esse modelo, que se organiza 

para criar um programa específico para atender às necessidades da instituição, vista 

como instituição tecnológica, está pautado em uma perspectiva filosófica 

construtivista contemporânea. O modelo de implantação da EaD, sugerido por 

Moore e Kearsley (2007, p.14), compreende uma sequência de ações 

organizacionais em diferentes instâncias, que contam com diferentes profissionais 

em seu gerenciamento. A seguir, o modelo sistêmico de EaD, conforme esses 

autores: 
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Figura 01: Modelo sistêmico para a EaD, conforme Moore e Kearsley (2007, p.14). 

 

 Com a intenção de situar o leitor em relação ao que vem ocorrendo 

historicamente, as seções a seguir apresentam diferentes modelos de EaD que, de 

certa forma, compõem os currículos de cursos a distância. 

 

 

1.1.3 Modelos de EaD  
 

 A EaD passou por várias tentativas de consolidação, porém, sem um grande 

impacto, como o que está ocorrendo nos dias atuais. As novas tecnologias de 

informação e comunicação geraram outras formas de ensinar e aprender, que 

viabilizam a produção de conhecimentos. Para Moran (2009), o Brasil passou de 

importador de modelos para desenvolvedor de novos projetos e programas 

complexos, pensados e elaborados com rapidez. Alves (2007) nos lembra que a 

tecnologia tem uma função social de garantir espaço para inovações que permitam a 
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aprendizagem de qualidade. Assim, a interação e a comunicação, fundamentais 

para esse processo e para a produção de conhecimentos, têm um papel importante 

e fundamental nos modelos atuais de EaD. Segundo Moran (2009), no ensino 

superior três modelos expressivos, articulados às suas variáveis, estão presentes 

nas universidades e nas instituições: a teleaula, a videoaula e o modelo WEB. 

 

 

1.1.3.1 Modelo teleaula 
 

 Também chamado de teleconferência, esse modelo é caracterizado por 

transmissão de aulas via satélite, cujas interações ocorrem via Internet. Em geral, os 

alunos se reúnem em salas especiais para assistir a essas aulas e, logo após, fazem 

pequenos grupos para discutir aspectos mais relevantes com um tutor local. Além 

disso, os alunos recebem materiais impressos com tarefas a serem realizadas em 

casa. Simultaneamente, com o acompanhamento de um tutor online, o aluno realiza 

tarefas a distância, no ambiente virtual. Pelas descrições desse modelo, as funções 

do tutor online parecem similares às do profissional que investigo nesta pesquisa, 

cuja terminologia é tutor a distância. 

 Esse é um modelo em que os tutores têm um papel importante, uma vez que 

eles que acompanham os alunos em seu desempenho individual e em grupo, tiram 

as dúvidas e fazem comentários sobre as realizações desses alunos em um portfólio 

eletrônico. Marcam, ainda, seções de chats para discussões sobre as aulas. Tal 

modelo tem um potencial imenso de expansão, pela capacidade de atendimento 

simultâneo a milhares de alunos e pela fácil instalação tecnológica. 

 Atualmente, esse modelo tem inovado as aulas a partir de webconferências e 

audioconferências; no entanto, também se observa uma característica do paradigma 

da transmissão de informação, ou seja, o aluno ainda utiliza a internet como se fosse 

um espaço para coletar informações apenas. Para minimizar essa tendência dos 

alunos, o professor precisaria ter outro papel, o de orientador no ambiente virtual, 

para melhor contextualizar as questões das aulas. 
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1.1.3.2 Modelo videoaula 
 

 Esse modelo pode ter duas versões: semipresencial ou totalmente online. O 

mais usado é o semipresencial. Nele, o aluno vai uma ou mais vezes por semana a 

uma telesala e um tutor supervisiona a exibição de um vídeo e de tarefas 

relacionadas ao conteúdo da disciplina (Moran, 2009). Essas aulas também podem 

ser via WEB ou em DVD. Nesses casos, o aluno leva para casa o material, lê o 

conteúdo impresso e realiza o que lhe é solicitado, enviando depois a um tutor online 

em ambiente digital. Esse é um modelo em que os alunos só buscam o polo para as 

avaliações online. Em geral, foca-se muito nessas avaliações, persistindo a 

abordagem conteudista e deixando de lado a construção de conhecimento, o 

relacionamento conjunto em comunidade via “estar junto virtual”. 

 Segundo Moran (2009), esse modelo tem tido um crescimento gigantesco e é 

muito usado nos cursos de pedagogia e licenciaturas, porém, com as novas regras 

do MEC relacionadas à infraestrutura, as instituições que o utilizam precisam 

adaptar-se. Esse sistema costuma ser precário em cidades pequenas, com poucas 

condições para a instalação de equipamentos de última geração. 

 

 

1.1.3.3 Modelo via WEB 

 

 Em cursos de curta duração, esse modelo tende a ocorrer inteiramente online, 

porém, quando se trata de cursos superiores, as instituições utilizam a Internet como 

principal suporte para seus cursos, mas com momentos presenciais. Dessa forma, o 

modelo WEB torna-se um modelo semipresencial, pois parte do curso, apesar de 

pequena, tem acompanhamento presencial em polos com tutores presenciais. Creio 

que esse pode ser denominado outro modelo, um modelo web com assistência em 

polos presenciais, como é o caso do curso considerado no contexto desta pesquisa.   

 Ainda segundo Moran (2009), esse modelo semipresencial focaliza o 

conteúdo disponibilizado não só pela Internet, mas também, por CD ou DVD, além 

do material na WEB. Há, também, o material impresso, relacionado a cada disciplina 

ou módulo; o ambiente de aprendizagem virtual, em geral, varia do Moodle, utilizado 

nesta pesquisa, ao Blackboard e ao Teleduc. Algumas instituições, em geral as 

privadas, têm próprio ambiente e utilizam tecnologias em 3D para suas 
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apresentações, além de utilizar o sistema de webconferências para alguma interação 

em tempo real com os alunos. 

 A principal característica do modelo semipresencial, como o caso dos cursos 

do CEAD/Ifes discutidos nesta pesquisa, é a dinâmica de toda uma equipe - que se 

pretende didática e pedagogicamente preparada -, que interage constantemente 

para centralizar a aprendizagem no aluno. Além disso, o aluno conta com um tutor 

presencial para auxiliá-lo em suas tarefas; um tutor de laboratório, para auxiliá-lo em 

todos os aspectos tecnológicos; e um tutor a distância, para auxiliá-lo no 

acompanhamento didático-pedagógico.  

 Segundo Moran (2010), algumas exigências do MEC, relacionadas à 

infraestrutura nos polos e às novas normas legais dos instrumentos de 

credenciamento e autorização dos cursos, são muito rigorosas. O autor exemplifica 

destacando a exigência sobre biblioteca: esta deve ter obrigatoriamente um 

determinado número de livros da área de EaD. 

Embora os polos sejam equipados com computadores e com conexão banda 

larga de Internet, o que significa que o aluno tem acesso a uma gama de materiais 

bibliográficos relevantes, o acesso a materiais impressos é fundamental, uma vez 

que grande parte da literatura ainda não se encontra digitalizada. Essas exigências 

se fazem necessárias para garantir ao aluno um ambiente propício aos seus 

estudos. A EaD precisa, portanto, contar com artefatos adequados e os alunos 

precisam ter o acesso a instrumentos necessários e apropriados ao seu 

desenvolvimento. 

 Em suma, entre os de modelos de EaD vigentes no Brasil, o semipresencial 

ainda prevalece na maioria das instituições, segundo Moran (2009). Porém, assim 

como em outros países, o Brasil pode vir a adotar o modelo totalmente a distância. 

Para isso, certamente, o importante é um projeto pedagógico bem elaborado e 

profissionais qualificados, com boas condições de trabalho. 

 

 

1.1.4 EaD – Diferentes olhares 
 

A educação a distância é vista sob diferentes olhares. Há os que a apreciam, 

concordam com os novos parâmetros, porém, há os que a criticam e não acreditam 

ainda em seu potencial. Não pretendo aqui promover um debate e tampouco 
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supervalorizá-la. Esclareço que prós e contras existem, situados socioculturalmente 

como resultados de escolhas que envolvem diferentes grupos sociais, diferentes 

perspectivas políticas em todos os setores. A meu ver, pela rapidez com que tem 

evoluído a educação a distância e por seu crescimento intenso nesta última década, 

essa modalidade está numa fase que se mostra promissora e tende a se consolidar, 

firmando-se social e culturalmente. Mais algumas décadas serão, talvez, 

necessárias para a consolidação das teorias que sustentam a área. 

Compartilho as palavras de Moran (2010), proferidas na 3a conferência sobre 

EaD, ocorrida em São Paulo. Nesse momento, depois de constatar que o MEC faz 

exigências inviáveis para credenciar instituições para a EaD e que algumas regiões 

não possuem tais condições, assinala Moran (op cit, s.p.): 

 
Existe preconceito com educação a distância e todo preconceito é baseado 
em algo real. Há um receio de banalização do ensino e um pensamento que 
esses cursos são só para conseguir diploma. Essa, porém, é uma visão 
elitista da educação. Cursos a distancia permitem que aqueles que estão em 
áreas isoladas do Brasil também façam o ensino superior11.   

 

Essa nova fase da EaD tem causado muita polêmica e parece que, pelo apoio 

governamental que outrora era menor, e por se tratar de uma questão política, as 

mudanças que isso pode acarretar para algumas instituições podem não ser muito 

desejáveis. Como afirma Moran (2009, p.64), há uma tensão entre o econômico e o 

pedagógico, pois, para alguns, “o foco é a educação como negócio – como bem 

econômico, serviço, que se compra e vende, se organiza como empresa e onde se 

busca a maior rentabilidade, lucro e retorno do investimento”.   

Com relação a outras opiniões, pode-se citar o debate divulgado no jornal 

PUCVIVA (2007), que contou com a participação de professores da Faculdade de 

Educação da PUC-SP. O professor Erson Martins de Oliveira, então diretor da 

Associação dos Professores da PUC-SP (Apropuc), pontuou sua preocupação 

argumentando que “a tecnologia passou a ser a indutora de uma ideia de melhoria 

da educação, o que é perigoso”. Nesse mesmo jornal, a professora Maristela Lobão, 

do curso de Tecnologia e Mídias Digitais da PUC-SP, afirma: “o uso das tecnologias 

na educação causa certo desconforto simplesmente porque altera referências de 

tempo e espaço, nas formas de relacionamento e no exercício do poder”. 

                                                 
11 Disponível em: <http://www.educacaoadistancia.blog.br/exigencias-do-mec-travam-educacao-a-
distancia-em-areas-isoladas/comment-page-1/#comment-1599>. Acesso em: 06 de julho de 2010. 
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O diretor da Apropuc criticou a iniciativa do governo em relação às propostas 

de EaD, considerando uma 'mentira' a qualificação online – educação a distância. 

Para ele, a universidade deveria rejeitar o mercantilismo, o dirigismo empresarial, e 

lutar pelas condições sociais das massas exploradas, raiz da não aprendizagem 

(PUCVIVA, 2007). 

Para Collins e Garcia (2009, p.331), mesmo após algum tempo, a situação 

ainda não mudou muito:  

 
As críticas mais comuns acusam algumas instituições de ensino superior com 
fins lucrativos de serem fábricas de diplomas, desconfiam da metodologia 
empregada nos cursos, suspeitam que o aluno de cursos a distância teria 
uma formação apenas tecnológica, longe da formação completa que se quer, 
e reiteram que apenas na educação presencial o aluno perceberia que está 
inserido em uma comunidade de aprendizes pelo fato de vivenciar relações 
humanas presenciais, que seriam as únicas de fato “válidas” e “autênticas”. 

 

 Assim como Collins e Garcia, Moran (2002, s.p.) também tem uma 

preocupação de que a EaD venha a percorrer um caminho frustrante. Ele faz um 

alerta sobre as perspectivas da EaD, para que não sejam mal interpretadas: 

 
Educação a distância não é um "fast-food" em que o aluno se serve de algo 
pronto. É uma prática que permite um equilíbrio entre as necessidades e 
habilidades individuais e as do grupo - de forma presencial e virtual. Nessa 
perspectiva, é possível avançar rapidamente, trocar experiências, esclarecer 
dúvidas e inferir resultados. 

 

 Para esse pesquisador, as práticas educativas precisam caminhar para uma 

maior frequência de cursos presenciais combinados com virtuais, bem como 

presenciais com momentos a distância, intercalando períodos de pesquisa individual 

com trabalhos de comunicação conjunta em um modelo de ensino-aprendizagem no 

qual se compartilham vivências, experiências e ideias.  

 Ainda que se considerem as iniciativas do governo em relação à EaD, muitas 

são as críticas que enfatizam o papel desse mesmo governo como aquele que usa a 

EaD na tentativa de credibilizar a Educação no Brasil. A opinião de Zuin (2006, p. 

945) sobre a EaD é que “o termo parece conter uma contradição imanente que não 

pode passar despercebida e que suscita de imediato o aparecimento da seguinte 

questão: pode um processo educacional formativo ser desenvolvido a distância?” 

Essa questão apontada pelo autor mostra um olhar descrente na EaD e uma 

preocupação com a distância geográfica que predomina nesses cursos, causando 
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um distanciamento maior entre professores e alunos, o que é negativo para uma 

aprendizagem bem sucedida. O que ele não assinala é que a estrutura de um curso 

a distância pode fazer com que o aluno fique bem mais próximo daqueles que o 

gerenciam do que de um professor presencial. Isso se justifica, por exemplo, pelo 

fato de que o aluno pode interagir frequentemente com o tutor a distância, com 

muitas possibilidades de atendimento individualizado. Basta, para isso, que as 

instituições assim o queiram. Uma postura crítica em relação ao que se propõe em 

EaD pode, sim, provocar resultados positivos. 

Zuin (2006, p. 947) também sinaliza seu descontentamento com a proposta 

do programa UAB e usa termos altamente críticos em relação ao papel do professor 

nesse contexto, que ele afirma ser “o animador de espetáculos audiovisuais” quando 

usa o projetor de slides (que ele também chama de “show de dados”). 

A preocupação não se detém apenas à visão de Zuin. O debate sobre 

desafios e perspectivas da EaD, também mencionado no jornal PUCVIVA (2007), 

apresentou um alerta aos alunos da licenciatura: percebeu-se, no debate, uma 

grande preocupação com a proliferação de cursos variados a distância, implantados 

sem os devidos critérios de avaliação e qualidade; da maneira como estão sendo 

comercializados, parecem desejar gerar no mercado de trabalho um surto de 

“empregabilidade”. 

As críticas, como vistas aqui, ainda sinalizam certa falta de credibilidade na 

educação a distância em nosso país. A confiança e a credibilidade surgirão com os 

resultados positivos que vierem de experiências bem fundamentadas e 

planejamentos bem traçados. Isso pode ocorrer certamente, e já há dados que 

constatam essa questão: o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes 

(ENADE) correspondente ao período de 2005-2006, promovido pelo MEC para 

avaliar o ensino superior e publicado na Folha de São Paulo (set/2007), mostrou 

que, em 7 das 13 áreas onde a comparação das modalidades a distância e 

presencial foi possível no ensino superior, alunos de cursos a distância superaram 

os alunos de cursos presenciais. Diferentes áreas, no entanto, têm obtido diferentes 

resultados em relação ao desempenho de alunos de EaD12. 

                                                 
12 Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/educacao/ult305u327081.shtml> Acesso em: 
28/10/2007. Os cursos de Turismo e Ciências Sociais apresentaram maior vantagem em relação aos 
cursos a distância, ou seja, os alunos desses cursos a distância apresentaram melhor desempenho. 
Geografia e História foram os cursos em que o ensino presencial apresentou melhor desempenho. 
Fonte: Folha de São Paulo de 10 de setembro de 2007. 
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Pela primeira vez, o INEP comparou o desempenho dos alunos dos mesmos 

cursos nas modalidades distância e presencial. De acordo com o diretor de 

estatísticas e avaliação da educação superior, Dilvo Ristoff, a EaD é uma das 

principais apostas do Ministério da Educação na área de capacitação de 

professores. 

 
Apesar das inúmeras experiências bem-sucedidas em outros países, o ensino 
a distância continua sob fogo cruzado no Brasil, com o argumento de que vai 
piorar a qualidade. Alguns até reconhecem o seu efeito democratizante, mas 
temem que traga ainda mais dificuldades a um sistema educacional com 
problemas. Os dois últimos Enades, no entanto, mostram que este temor é 
injustificado (Folha de São Paulo – 10/09/2007). 

 

Como se pode perceber, as críticas sublinhadas são importantes para que 

haja uma reflexão sobre os novos rumos da EaD, voltada ao cuidado de analisar 

intenções e objetivos dos que decidem investir e apostar na modalidade. Apesar de 

a EaD não estar totalmente consolidada, há um forte indício de que é uma 

alternativa para aliviar alguns problemas que o Brasil enfrenta na educação superior. 

As possibilidades de aumento do número de vagas nesse grau de escolaridade, a 

perspectiva de tornar a universidade algo viável aos alunos distantes nos mais 

diversos espaços do território nacional e uma possível redução de custos em razão 

da escala dos projetos, seduzem a todos que querem ver plenamente realizado o 

direito à educação.  

Sem querer deixar de lado a euforia, nem por isso deixar de pensar 

criticamente sobre ela, é importante considerar que os movimentos em relação às 

críticas, embora desencadeiem a discussão da expansão do ensino superior a 

distância, por envolverem diversos interesses, mais políticos que sociais, provocam 

certa desaceleração ou atrasos nas discussões sobre essa modalidade de ensino no 

país. Penso que tal modalidade pode ajudar a melhorar as questões do ensino 

superior no Brasil, porém não ajuda a educação inicial, que deveria ser alvo de mais 

atenção das autoridades, haja vista o preocupante número de excluídos da 

educação básica (ROJO, 2009). 

Criticada ou elogiada, a EaD está presente, com força, e não creio que vá 

retroceder. Também acredito que, conforme afirma Moran (2009, p.56), “a EaD, 

apesar do preconceito de muitos, é fundamental para modificar processos 

insuficientes e caros de ensinar para muitas pessoas ao longo da vida”. Nessa 
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direção, podemos citar o Programa de Apoio à Pesquisa em EaD (PAPED), que faz 

parte das iniciativas do governo e da linha da política educacional vigente no Brasil, 

expressa na Lei Federal 10.172/2001 e que aprovou o Plano Nacional de Educação 

(PNE), em 09/01/01, para os próximos dez anos. Esse plano realça a importância da 

EaD e define prazos para sua implantação e consolidação. A referida lei, no capítulo 

sobre a EaD e sobre tecnologias educacionais, define “objetivos e metas”13, entre os 

quais se destacam como os mais significativos para esta pesquisa os especificados 

e transcritos a seguir: 

 
4. Garantir a integração de ações dos Ministérios da Educação, da Cultura, 
do Trabalho, da Ciência e Tecnologia e das Comunicações para o 
desenvolvimento da EaD no País, pela ampliação da infra-estrutura 
tecnológica e pela redução de custos dos serviços de comunicação e 
informação, criando, em dois anos, um programa que assegure essa 
colaboração. 
11. Iniciar, logo após a aprovação do Plano, a oferta de cursos a distância, 
em nível superior, especialmente na área de Capacitação de professores 
para a educação básica. 
12. Ampliar, gradualmente, a oferta de Capacitação a distância em nível 
superior para todas as áreas, incentivando a participação das universidades e 
das demais instituições de educação superior credenciadas. 
13. Incentivar, especialmente nas universidades, a Capacitação de recursos 
humanos para a Educação a distância. 
14. Apoiar financeira e institucionalmente a pesquisa na área de Educação a 
distância. 
19. Capacitar, em dez anos, 12.000 professores multiplicadores em 
informática da educação. 
20. Capacitar, em cinco anos, 150.000 professores e 34.000 técnicos em 
informática educativa e ampliar em 20% ao ano a oferta dessa capacitação. 

 

No que tange a esses objetivos, percebe-se o valor que a proposta do 

governo federal confere à EaD. No entanto, temos de contar com o tempo para a 

certificação da proposta governamental e dos resultados obtidos. A vontade política 

é uma questão que afetará as articulações que ainda se encontram no plano de leis 

e diretrizes e que será necessária para dar impulso à modalidade. 

A referência de educação a distância no ensino superior é bem recente e 

também conta com o apoio do MEC, que criou, em 2005, a Universidade Aberta do 

Brasil (UAB), com uma política reguladora a partir de decretos e portarias que 

exigem e determinam claramente as condições para que as instituições sejam 

credenciadas para ministrar cursos na modalidade EaD. 

                                                 
13 Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10172.htm> Acesso em: 
22/03/2010. 
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Cabe lembrar, sinalizando a perspectiva deste trabalho, que a UAB faz parte 

do contexto desta pesquisa. Ocupa um lugar de destaque e, portanto, mais detalhes 

serão apresentados na metodologia deste trabalho. 

 Permeando toda a discussão que se insere no trabalho com EaD, estão 

conceitos relevantes, voltados à forma como aprendemos sobre novas ferramentas 

que propiciam nosso desenvolvimento. Ocupa lugar de destaque o papel do 

letramento, discutido a seguir. 

 

 

1.2 Letramento 
 

As discussões aqui apresentadas têm por objetivo situar o leitor em relação 

aos estudos realizados por pesquisadores sobre alfabetismo e letramento, uma vez 

que deles decorrem as vertentes alfabetismo e letramento digital, importantes para a 

compreensão de como se organiza a aprendizagem de tutores para a EaD. Assim, 

as subseções a seguir partem dos conceitos desses dois processos e da forma 

como os termos passaram a fazer parte dos estudos sobre leitura e escrita como 

práticas sociais situadas (BAYNHAM, 1995), para, posteriormente, discutir os 

mesmos conceitos quando imersos em contexto digital e, consequentemente, 

responsáveis pela inclusão do ser humano no mundo da tecnologia da informação e 

da comunicação.  

O ser humano é, sobretudo, um sujeito sócio-histórico, portanto o letramento 

se constitui, igualmente, um processo sócio-histórico e está em constante mudança. 

Essas mudanças ocorrem de acordo com o momento histórico em que o sujeito e a 

sociedade se encontram, o que implica tempos diferentes determinarem diferentes 

práticas de letramento. Aliás, como sugerem Baynham (1995), Rojo (2009), Soares 

(2008) e Buzato (2009), letramentos é a melhor maneira de nos referirmos às 

variadas práticas sociais de leitura e escrita que envolve a sociedade no momento 

atual. 

Neste trabalho, os conceitos de alfabetismo e letramento têm relevância 

extrema, pois possibilitam compreender e explicar como profissionais da educação 

se apropriam dos conhecimentos didático-pedagógicos e tecnológicos, preparando- 

se para atuar no contexto de EaD. 

 Baynham (1995) enfatiza a natureza das práticas de letramento situadas e o 
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papel crucial do contexto, para a compreensão dessas práticas. Contexto, para ele, 

não se refere apenas ao contexto imediato da situação em que ocorrem essas 

práticas, mas também à maneira como categorias socioculturais mais amplas as 

moldam, por meio das relações sociais de poder, do impacto das instituições e das 

ideologias. 

 O autor explica a importância de levar em conta a dimensão do letramento na 

vida social em que ele ocorre. Relações de poder são feitas e refeitas por meio de 

uma miríade de interações sociais em qualquer meio de comunicação. No caso do 

letramento como processo social, essa miríade de interações ocorre por meio da 

leitura e da escrita, com um propósito social, como é o caso desta pesquisa. 

 Nessa perspectiva, as práticas sociais de escrita nesta investigação ajudam a 

compreender a maneira como as relações de poder se realizam na esfera social. 

Entender essas práticas de letramento envolve, pois, abordar duas dimensões inter-

relacionadas: a primeira delas, relacionada aos recursos da linguagem mobilizados 

para alcançar o propósito social; a segunda, focalizando a maneira como os 

participantes entendem os valores e constroem ideologias por meio do que está 

ocorrendo. 

 É preciso, portanto, compreender leitura e escrita como práticas sociais 

situadas. A leitura, segundo Baynham (1995), semelhante à concepção de Soares 

(2008), está relacionada à leitura de mundo, antes mesmo daquela que se dedica a 

decodificar linguisticamente o que está escrito. “Ler, nesse sentido, envolve não 

apenas obter o significado de um texto, mas também de interpretar”. O autor cita, 

inclusive, as palavras de Freire: “A leitura do mundo sempre precede a leitura da 

palavra”14 (FREIRE, apud BAYNAHM, 1995, p.13). Dessa forma, não se pode ler 

sem envolver o conhecimento de mundo que temos.  

 Já em relação à escrita como processo social, Baynham (op cit., p.156) se 

refere ao que é possível fazer com ela, no sentido de “fazer coisas com as palavras”. 

No âmbito da escrita, o texto em si e o processo de escrever são dois aspectos a 

serem considerados. Para compreender o texto é preciso, necessariamente, 

compreender a dimensão do processo de escrita. É por essa razão que são 

incluídos fatores como o propósito, a audiência e o conjunto de circunstâncias 

envolvidas no processo de escrita. 

                                                 
14 Texto original: reading the world always precedes the Word. 
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 Resumindo, fatores importantes para se entender a escrita como prática 

social situada e, também, como processo incluem:  

• a subjetividade do escritor; 

• o processo da escrita; 

• o propósito e a audiência do texto; 

• o texto como produto; 

• o poder do gênero cujo texto está representando; 

• a fonte ou legitimidade desse poder. 

 

Em outras palavras, a ênfase dada à escrita como texto está na opção 

sistematicamente disponível aos escritores de uma dada “comunidade de 

letramento”; a ênfase dada à escrita como processo está na maneira como os 

escritores selecionam as tomadas de decisão envolvidas na construção dos textos 

escritos.  

Dessa forma, o letramento como prática, segundo Baynham (1995, p.53), se 

define como uma “atividade humana concreta, envolvendo não apenas fatos 

objetivos do que as pessoas fazem, mas também como elas constroem seus valores 

e ideologias”15. 

Discutir o conceito de letramento é de grande relevância neste trabalho. 

Definir letramento, nas palavras de Baynham (1995, p.37), 

 
envolve explicitar um conjunto de posições ideológicas relacionadas, não 
apenas ao letramento em si, mas onde se situa na vida social, bem com 
como seu papel na construção dessa vida social e as ideologias que o 
cerca”16. 

 

Os estudos sobre o letramento tiveram início, no Brasil, em meados dos anos 

80, com Mary Kato (1986). Afirmava a pesquisadora, naquela época, que a língua 

falada culta é “consequência do letramento”. Até hoje, o conceito de letramento é 

cercado de complexidade, principalmente por estar atrelado aos conceitos de 

alfabetização e alfabetismo. Assim, trago para a discussão reflexões sobre o 
                                                 
15 Todas as citações originalmente escritas em língua inglesa aprecem no corpo do texto traduzidas 
pela pesquisadora, e, em nota de rodapé, o texto original do autor. Texto original: “a concrete human 
activity, involving not just the objective facts of what people do with literacy, but also what they make 
of what they do, how they construct its value, the ideologies that surround it” (p.53). 
16 Texto original: “Defining literacy involves making explicit a set of related ideologies positions, not 
Just on literacy itself, but on where literacy fits in social life as well as its role in constructing social life” 
(p.37).  
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conceito de letramento, com base em alguns pesquisadores nacionais e 

internacionais, por acreditar que a complexidade que cerca tais conceitos exige que 

seja esclarecida a perspectiva adotada nesta pesquisa. Destacarei as noções de 

letramento estudadas por Kleiman (1995), Baynham (1995), Tfouni (1995, 2001), 

Soares (1998, 2006, 2008), Barton e Hamilton (2000), Rojo (2006, 2009). 

Estudos desses autores têm mostrado que o letramento é uma nova 

perspectiva sobre a prática social da leitura e da escrita. A palavra letramento, vista 

como recém-chegada ao âmbito da educação brasileira, é considerada por Soares 

(2008, p.29) como a tradução da palavra inglesa literacy, que, para a autora, 

significa “o estado ou condição que assume aquele que aprende a ler e a escrever”. 

Assim, na opinião dela, uma nova realidade social trouxe a necessidade de uma 

nova palavra, pois se faz necessário, não apenas ler e escrever na perspectiva da 

aquisição de um código, mas, também se fazer uso da leitura e da escrita em 

contextos sociais, atendendo às novas exigências da sociedade atual. A razão para 

essa necessidade surge, então, de uma mudança sócio-histórica nas práticas sociais 

acerca das novas demandas do uso da leitura e da escrita e, no caso desta 

pesquisa, das novas tecnologias de informação e comunicação. 

Segundo Baynham (1995, p.8), “as definições de letramento são sempre 

ideológicas”17. Em outras palavras, essas definições são moldadas, seguem um 

modelo, partindo de perspectivas ideológicas em que o letramento está inserido, 

como ele deve ser considerado e quem deve acessá-lo. E ainda: as definições 

precisam ser sensíveis aos propósitos sociais, às demandas e aos processos por 

meio dos quais são construídos. O autor (op cit., p.10-11) organiza um conjunto de 

afirmações sobre o letramento, afirmando: 

 
• o letramento se desenvolve e é moldado para servir a propósitos sociais 

na criação e troca de significados; 
• é mais bem entendido em seu contexto de uso; 
• é ideológico: como todo uso da linguagem não é neutro, mas molda e é 

moldado por posições ideológicas profundas, as quais podem ser 
explícitas ou implícitas; 

• precisa ser entendido em termos de poder social; 
• pode ser crítico18. 

                                                 
17 Texto original: definitions of literacy are always ideological 
18 Texto original: literacy has developed and is shaped to serve social purposes in creating and 
exchanging meaning; literacy is best understood in its context of use; literacy is ideological: like all 
uses of language it is not neutral but shapes and is shaped by deeply held ideological positions, which 
can be either implicit or explicit; literacy needs to be understood in terms of social power; literacy can 
be critical. 
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A tecnologia que envolve a leitura e a escrita, no entanto, privilegiada pela 

escola, se restringe à aquisição do sistema convencional da escrita, a alfabetização; 

já o letramento, segundo Rojo (2009, p.108), se refere às “múltiplas exigências que o 

mundo contemporâneo apresenta à escola” e que multiplicam as práticas letradas e 

os textos de diversos segmentos do cotidiano. Da mesma forma como Baynham 

discute letramento, o fazem Barton e Hamilton (2000, p.8). Segundo eles, letramento 

é mais bem entendido como um conjunto de práticas sociais advindas de eventos 

mediados por textos escritos. Afirmam os autores: 

 
• letramento é melhor compreendido como um conjunto de práticas sociais; 

estas podem ser inferidas a partir de eventos mediados por textos 
escritos; 

• existem diferentes letramentos associados a diferentes domínios da vida; 
• práticas de letramento são padronizadas pelas instituições sociais e 

relações de poder, e alguns letramentos são mais dominantes, visíveis e 
influenciáveis que outros; 

• práticas de letramento são propositais e inseridas em amplos objetivos 
sociais e práticas culturais; 

• letramento é historicamente situado; 
• práticas de letramento mudam, e novas práticas são frequentemente 

adquiridas por meio de processos de aprendizagem informais e de 
negociação de sentidos.19  

 

Nessa direção, é possível apontar o que já afirmava Baynham (1995, p.3) 

sobre o trabalho envolvendo o letramento. Para o autor, esse trabalho não é 

necessariamente crítico, mas pode ser uma ferramenta poderosa para desenvolver o 

pensamento crítico, em virtude de a linguagem ser uma prática social igualmente 

poderosa. Na opinião de Baynham (1995, p.2-3),  

 
O trabalho sobre o letramento não é necessariamente crítico em si, mas pode 
ser uma ferramenta poderosa para desenvolver o pensamento crítico 
exatamente porque a linguagem é poderosa como prática social. Instituições 
e organizações sociais são sustentadas e reproduzidas por meio da 
linguagem; a linguagem introduz o sujeito na ordem social20. 

                                                 
19 Texto original: (*) Literacy is best understood as a set of social practices; these can be inferred from 
events which are mediated by written texts; (*) There are different literacies associated with different 
domains of life; (*) Literacy practices are patterned by social institutions and power relationships, and 
some literacies are more dominant, visible and influential than others; (*) Literacy practices are 
purposeful and embedded in broader social goals and cultural practices; (*) Literacy is historically 
situated;l (*) Literacy practices change and new ones are frequently acquired through processes of 
informal learning and sense making. 
20 Texto original: “Literacy work isn't necessarily critical in itself, but it can be a powerful tool for 
developing critical thinking just because language is powerful as social practice. Institutions and social 
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Considerando o fato de a linguagem ter uma posição de destaque nas 

interações humanas, esse mesmo pesquisador apresenta um modelo que deriva da 

linguística crítica de Kress (1989) e Fairclough (1989), enfatizando a interação com 

base para o texto, para o leitor e para as práticas sociais21 em três dimensões: 

linguagem como texto; linguagem como processo social e linguagem como prática 

social, conforme ilustra a figura a seguir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 02: Modelo de linguagem em contexto social, segundo Baynham (1995, p.22). 

 

Nesta pesquisa, o estudo de letramento também toma como base a teoria de 

linguagem em contexto, segundo afirmam os autores. Compreende, portanto, os três 

elementos destacados na figura 02, entrelaçados e inter-relacionados. A camada 

externa, como pode ser vista na figura, se refere à língua como prática social, 

incorporando ideologias, discursos e instituições em um contexto mais amplo de 

cultura. A camada mediana é representada pela linguagem como processo social, 

incorporando o modo como a linguagem é interacionalmente materializada em 

contextos de situação. Nessa camada, capta-se o modo como a atividade social é 

articulada por meio da linguagem, uma vez que discursos e ideologias não existem 

em um vácuo, mas são expressos pelo modo escrito ou falado, materializado nos 

processos sociais. A camada interna, a linguagem como texto, centro desse modelo, 

se refere ao sistema léxico-gramatical e fonológico da língua, esferas exclusivas da 

                                                                                                                                                         
organizations are sustained and reproduced through language; language is what introduces the 
human subject into social orders” (p. 2, 3). 
21 Fairclough (1989) usa o termo discurso em vez de linguagem, considerando todo o processo de 
interação social do qual o texto faz parte, tanto o processo de produção quanto o processo de 
interpretação.  
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análise linguística, não aprofundadas neste trabalho. O foco aqui está nas duas 

primeiras camadas. 

Ressalto que as práticas sociais de letramento aqui situadas têm, também, 

relação direta com o alfabetismo. Vale ressaltar, no entanto, que esses dois termos 

têm sido, muitas vezes, confundidos na literatura. Os pesquisadores tentam 

esclarecer os pontos de convergência e de divergência entre os dois processos. A 

questão é que, ao ser alfabetizado na infância ou mesmo na fase adulta, o ideal é 

que o indivíduo seja paralelamente exposto às práticas sociais de leitura e escrita. O 

que ocorre nas escolas, afirma Rojo (2009), é que as práticas letradas atuais, como 

as redes e as comunidades virtuais, são desconhecidas e apagadas nas escolas. Do 

ponto de vista sociológico, caso desta pesquisa, as “práticas de leitura e escrita 

diferenciam-se segundo os contextos sociais, exercendo papéis diversos na vida de 

grupos ou de indivíduos específicos” (SOARES, 2008, p.37). 

O arcabouço teórico desenvolvido por Baynham (1995) explica que para 

perceber as transformações sociais e cognitivas como consequência do letramento, 

é necessário recorrer a uma teoria que se empenhe em abordar e desvendar os 

complexos caminhos do contexto social. O letramento por si só, descontextualizado, 

como é o caso da dimensão autônoma apresentada por Street (1987) em relação ao 

conceito, não é suficiente. 

Seguindo esse raciocínio, Barton e Hamilton (1998) afirmam que, antes de 

constituir um conjunto de habilidades22 intelectuais, o letramento é uma prática 

cultural, sócia e historicamente estabelecida. Essa prática permite ao indivíduo 

apoderar-se das suas vantagens; participar efetivamente; decidir, como cidadão do 

seu tempo, os destinos da comunidade à qual pertence; integrar-se às tradições, 

hábitos e costumes com os quais se identifica. A capacidade de enxergar além dos 

limites do código, fazer relações com informações fora do texto falado ou escrito e 

vinculá-las à sua realidade histórica, social e política são características de um 

indivíduo plenamente letrado, fato que será destacado na análise e discussão dos 

resultados nesta investigação.  

                                                 
22 O termo habilidade, assim como competência, tem sido discutido por diferentes teóricos da 
aprendizagem, sob diferentes pontos de vista. Nesta tese, quando utilizado, se refere ao 
conhecimento de como usar uma ferramenta para progredir no trabalho. Na teoria de letramento, 
como considerado por Rojo (2009), os termos habilidade e competência se referem ao uso de 
estratégias necessárias para compreensão e produção de textos, levando em conta os descritores 
dos exames nacionais, como o Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) e Exame Nacional 
do Ensino Médio (ENEM). 
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Soares (2008), com base nas concepções de letramento autônomo e 

ideológico (STREET, 1984), afirma que o letramento possui duas dimensões, no 

mínimo, paradoxais: a dimensão individual e a dimensão social. A proposta de 

Street, com relação ao enfoque autônomo, ou a dimensão individual, como discutida 

por Soares (op. cit., p.30-32), é vista por esta última como “um atributo pessoal, 

referindo-se à posse individual de habilidades de leitura e escrita, [...] efetivamente 

exercidas pelas pessoas em um contexto social específico”. Já sob um enfoque 

ideológico, numa dimensão social, letramento é visto como um fenômeno cultural, ou 

seja, está ligado às estruturas culturais e de poder da sociedade e reconhece a 

variedade de práticas culturais associadas à leitura e à escrita em diferentes 

contextos. 

Na voz de Street (2003, p.77), pode-se notar o motivo pelo qual, neste 

trabalho, escolho a perspectiva do letramento a partir do modelo ideológico:  

 
O modelo ideológico de letramento oferece uma visão mais culturalmente 
sensível de práticas de letramento como variando de contexto para contexto. 
Esse modelo parte de diferentes premissas em relação às do modelo 
autônomo – coloca o letramento na posição de prática social, não como uma 
simples habilidade técnica e neutra, mas como firmados em princípios 
epistemológicos socialmente construídos. Trata-se de conhecimento: os 
caminhos por meio dos quais as pessoas direcionam a leitura e a escrita 
estão enraizados nas concepções de conhecimento, identidade e ser.23. 

 

 Essa perspectiva do letramento favorece uma ideia social e cultural das 

práticas realizadas pelos tutores a distância na condição de alunos-tutores na 

formação, indicando que a escrita e a leitura assumem significados específicos 

desse contexto e desse grupo social aos quais essas práticas estão vinculadas. Por 

isso, em sequência, faço, inicialmente, uma associação desse fenômeno com a 

alfabetização e o alfabetismo; em seguida, discuto conceitos e noções de letramento 

digital, importantes para a compreensão do processo de apropriação pelo qual 

passam os alunos-tutores nesta investigação. 

Da mesma maneira como discutido por Rojo (2009), Tfouni (1995) afirma que 

o letramento permite compreender as práticas sociais da leitura e da escrita na 

                                                 
23 Texto original: “The alternative, ideological model of literacy, offers a more culturally sensitive view 
of literacy practices as they vary from one context to another. This model starts from different 
premisses than the autonomous model, it posits instead that literacy is a social practice, not simply a 
technical and neutral skill; that it is always embedded in socially constructed epistemological 
principles. It is about knowledge: the ways people address reading and writing are themselves rooted 
in conceptions of knowledge, identity, and being”. 
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perspectiva do coletivo. A autora também afirma que o letramento não está 

relacionado diretamente à escola, à alfabetização; por isso, há sujeitos letrados que 

não passaram pela escola. Outra argumentação da autora é que não existe, nas 

sociedades modernas, o grau zero de letramento e, portanto, o termo iletrado não 

pode ser usado como antítese de letrado. Segundo Tfouni (1995, p.23), o que existe 

são “graus de letramento” sem que se pressuponha, com isso, sua inexistência. 

Evocando a revisão de conceitos desde a década de 80, é possível perceber 

que alfabetização, alfabetismo e letramento são conceitos que se confundem e suas 

definições, mesmo distintas, são complexas, dependendo não apenas do contexto 

histórico no qual estão inseridas, mas, também das perspectivas teóricas e 

metodológicas por meio das quais são analisadas: se em uma perspectiva histórica, 

linguística, antropológica, psicológica, sociolinguística ou sociológica. 

 Baynham (1995, p.21) representa bem essa transdisciplinaridade nos estudos 

de letramento, conforme mostra a figura a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 03: Parcerias nos estudos de letramento, segundo Baynham (1995) 

 

Dando continuidade a essas reflexões, na seção a seguir discuto o 

alfabetismo e o letramento, bases para as discussões sobre alfabetismo digital. 

 

 

1.2.1 Alfabetismo e letramento  
 

Em primeiro lugar, ressalto que as concepções de alfabetização, alfabetismo 

e letramento discutidas aqui não são consideradas autônomas e independentes, 

mas, sim, interdependentes e entrelaçadas. Soares (2004), ao relacionar 

alfabetização e letramento, lembra-nos que, há quase vinte anos, quando a palavra 

letramento ainda não era utilizada, ela própria já anunciava o fenômeno em seus 
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estudos, porém, de maneira implícita. Hoje, Soares afirma que o termo ainda é 

polêmico, mas sua evolução, nesta última década, aponta novas concepções e 

novos letramentos para os dias atuais, por conta das novas tecnologias de 

informação e comunicação. 

A autora (2003, p.15) afirma, convictamente, que a alfabetização é o 

“processo de aquisição do código escrito, das habilidades de leitura e escrita” e 

esclarece que o letramento, originado do termo literacy em inglês, traduzido por ela 

como alfabetismo, corresponde às práticas sociais de leitura e escrita. O termo 

letramento começou a circular nos ambientes acadêmicos educacionais a partir da 

demanda por uma nova palavra, como já dito, ante uma nova realidade social, para 

designar “o estado ou a condição que adquire um grupo social ou um indivíduo como 

consequência de ter-se apropriado da escrita” (SOARES, 1998, p.18).  

Levando em conta o contexto de formação discutido neste trabalho, para 

melhor explicar a concepção de letramento, recorro às palavras de Kleiman e 

Oliveira (2008, p.9) que, na apresentação do livro sobre letramentos múltiplos, 

sublinham: 

 
Educar cidadãos, linguisticamente, para participarem produtivamente de um 
mundo tecnológico cada vez mais 'leiturizado' e 'escriturado' e informatizado é 
uma tarefa que exige voltar a atenção não só para a formação do professor e 
de outros agentes interessados na educação popular, como também para as 
orientações de letramento que norteiam esse processo formador. 

 

 Na concepção das autoras (p.8), o letramento passa a ser entendido como 

“um conjunto de práticas sociais que podem ser inferidas de eventos mediados por 

textos escritos”, e não como um conjunto de habilidades para serem aprendidas 

pelas pessoas. Essa concepção, elas explicam, está desvinculada do processo de 

escolarização e, portanto, de alfabetização. O que ocorre, na maioria dos estudos 

sobre letramento, é que o termo parece ter sido redirecionado para os eventos que 

não são necessariamente escolares, e sim, para as várias esferas do cotidiano 

(ROJO, 2009).  

 Recorro às palavras de Soares (1998, p.18), que define letramento como o 

“resultado da ação de ensinar e aprender as práticas sociais da leitura e escrita”, 

para articular a essa discussão, o fenômeno do letramento digital, pressupondo que, 

quando os tutores passam por uma aprendizagem específica no ambiente online, 

para adquirir a prática de ensinar e aprender com as ferramentas que a plataforma 
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Moodle24 oferece, eles vivenciam novas práticas de letramento digital. Nesse 

sentido, é possível associar toda a questão da apropriação do novo paradigma da 

EaD e das necessidades dos tutores em relação ao domínio da leitura e da escrita à 

ideia defendida por Soares (1998, p.39): 

 
Ter-se apropriado da escrita é diferente de ter aprendido a ler e a escrever: 
aprender a ler e escrever significa adquirir uma tecnologia, a de codificar em 
língua escrita e de decodificar a língua escrita; apropriar-se da escrita é tornar 
a escrita “própria”, ou seja, é assumi-la como sua propriedade. 

 

Reafirmando sua posição em relação aos dois termos, Soares (2004) destaca 

que a diferença fundamental entre o letramento e a alfabetização está no grau da 

ênfase que existe nas relações entre as práticas sociais de leitura e de escrita e a 

aprendizagem do sistema de escrita. Assim como se modificou o significado de 

alfabetizado25, modificou-se também a concepção do analfabeto, percebendo-se, 

dessa forma, que o letramento ultrapassa a questão do ato de ler e de escrever, mas 

diz respeito, na verdade, ao uso social que se faz da leitura e da escrita. 

Dessa forma, Soares (op cit., p.15) insiste na diferença terminológica entre 

alfabetização e letramento e explica o uso dos dois termos:  

 
A conveniência, porém, de conservar os dois termos parece-me estar em que, 
embora designem processos interdependentes, indissociáveis e simultâneos, 
são processos de natureza fundamentalmente diferente, envolvendo 
conhecimentos, habilidades e competências específicos, que implicam formas 
de aprendizagem diferenciadas e, consequentemente, procedimentos 
diferenciados de ensino.  

 

Tais definições mostram que ser alfabetizado não significa ser letrado, mas 

que as duas ações andam juntas. A autora afirma ainda: 

 
Assim, teríamos alfabetizar e letrar como duas ações distintas, mas não 
inseparáveis, ao contrário: o ideal seria alfabetizar letrando, ou seja: ensinar a 
ler e a escrever no contexto das práticas sociais da leitura e da escrita, de 
modo que o indivíduo se tornasse, ao mesmo tempo, alfabetizado e letrado” 
(SOARES, 1998, p.47). 

                                                 
24 Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment – Moodle designa um software livre, de 
apoio à aprendizagem, executado em ambiente virtual; corresponde a um sistema de administração 
de atividades educacionais destinado à criação de comunidades online, voltado para a aprendizagem 
colaborativa (Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Moodle> Acesso em: 15/08/2009). 
25 Alfabetizado era, antigamente, o sujeito que declarava saber ler e escrever, quando, na verdade, só 
era capaz de ler e escrever o próprio nome. Depois, passou a ser interpretado como saber ler e 
escrever um bilhete simples. Atualmente, saber ler, escrever e fazer uso da leitura e escrita envolve a 
alfabetização e o alfabetismo funcional, o que, segundo o INAF (Instituto Nacional de Alfabetismo 
Funcional), se refere a fazer uso dessas habilidades para funcionar na sociedade.  
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 Alfabetização e letramento, enfim, andam juntos e são dois processos 

inseparáveis, significando que um complementa, faz parte do outro. Entretanto, nem 

todo sujeito alfabetizado pode ser considerado letrado, pois o letramento requer 

mais do que ler e escrever 'um bilhete simples', como foi, algum tempo atrás, o 

critério para designar o sujeito alfabetizado.  

Considerando-se as discussões já apresentadas, parece-me claro que ambos 

os termos, alfabetismo e letramento, se referem a processos interdependentes e 

evidenciam quando um indivíduo conhece o ambiente dos textos e sabe usar o texto 

escrito em diferentes funções e contextos sociais. Com base nessa afirmação, 

pressuponho que letramento digital possa estar presente na formação de tutores a 

distância, no contexto das disciplinas observadas. 

Em face das novas mídias digitais, letramento digital pode ser redirecionado 

para uma realidade social em que as tecnologias da informação e da comunicação 

enfatizam que se dominem as práticas de leitura e escrita no ambiente digital. Tal 

discussão se inicia pela compreensão de alfabetismo digital, apresentada a seguir. 

 

 

1.2.2 Alfabetismo digital26 
 

Com o passar do tempo, os conceitos são aprimorados e evoluem, de 

maneira que o alfabetismo e o letramento são vistos hoje diferentemente daquela 

que se tinha havia duas décadas. De fato, naquela época não se falava ainda em 

letramento e, muito menos, em letramento digital; considerava-se apenas o termo 

alfabetização. Com as atuais formas de ensinar e aprender no contexto digital, mais 

precisamente em ambientes virtuais de aprendizagem, ter domínio sobre tais 

ambientes é imprescindível para tutores a distância. 

Em relação ao conceito, no entanto, alfabetismo digital ainda se mostra 

flutuante e pouco usado na educação. Assim como o termo analfabetismo é mais 

conhecido e usado há séculos pela sociedade, para designar o “estado e condição” 

                                                 
26 O termo ainda não é utilizado com frequência. Encontrei um artigo de Magalhães (sem data), da 
UFRJ, intitulado “Alfabetismo Digital Crítico: desconstrução da passividade no ato de aprender”. Esse 
artigo não apresenta conceito ou discute com profundidade o processo de alfabetismo digital; no 
entanto, utilizo-o para que o leitor compreenda o processo de aprendizagem e usabilidade das 
ferramentas e recursos do AVA Moodle nesse contexto específico da pesquisa. 
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(SOARES, 2008, p.29) de quem não sabe ler nem escrever, o termo alfabetismo é, 

ainda, desconhecido pela sociedade. Mais recentemente, Soares (op. cit.) retifica o 

conceito de alfabetismo, inicialmente usado pela autora como sinônimo de 

letramento. 

Nesta pesquisa, o alfabetismo que, segundo Soares, pode ser conceituado de 

diferentes maneiras, será abordado como base para a compreensão do alfabetismo 

digital, que entendemos ser o conjunto de práticas voltadas à aprendizagem do uso 

e da navegação em ambiente virtual de aprendizagem. 

Ouve-se falar muitas vezes em “nível de analfabetismo no Brasil”, mas, 

raramente, em “nível de alfabetismo”. Parece haver um desconhecimento do termo 

alfabetismo que, por esse motivo, se torna pouco usado. O termo circula, no entanto, 

entre os pesquisadores da área da linguística, para explicar novos fenômenos 

advindos da necessidade de expressar ideias a respeito das habilidades de leitura e 

escrita que surgem no desenvolvimento de novas pesquisas que envolvem as 

tecnologias de informação e comunicação. 

É importante saber que a internet e o computador são ferramentas 

imprescindíveis para quem quer se inserir no mercado de trabalho. Isso porque, 

desde o balconista do supermercado até o dentista ou o advogado, a todos se impõe 

o uso da informática. Qualquer profissional precisa dominar as tecnologias de 

informação, seja ele quem for, esteja ele onde estiver. Hodiernamente, sem 

informação não há comunicação, o que resulta em exclusão, marginalização. Tudo 

isso tem uma relação direta com o que já vem sendo discutido pela UNESCO. Em 

1958, ela definia como alfabetizada uma pessoa capaz de ler e escrever um 

enunciado simples, relacionado à sua vida diária. Vinte anos depois, sugeriu a 

adoção dos conceitos de analfabetismo e alfabetismo funcional. Tais conceitos são 

tão abrangentes que não podem deixar de considerar os usos da internet e de toda 

e qualquer ferramenta computacional. 

É considerada alfabetizada funcional a pessoa capaz de utilizar a leitura e a 

escrita para fazer frente às demandas de seu contexto social e, também, para 

continuar aprendendo e se desenvolvendo ao longo da vida. O IBGE, na década de 

90, seguindo recomendações da UNESCO, passou a divulgar índices de 

analfabetismo funcional, tomando como base não a autoavaliação dos 

respondentes, mas o número de séries escolares concluídas. Com menos de quatro 

anos de escolaridade, portanto, pelos critérios adotados, as pessoas seriam 
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consideradas analfabetas funcionais.  

No caso desta pesquisa, recorro ao termo alfabetismo digital para explicar a 

necessidade que tutores a distância têm de aprender outras maneiras de ensinar, 

utilizando recursos e ferramentas do ambiente virtual de aprendizagem Moodle, ou 

seja, de dominar essas ferramentas e recursos para atuar na função. 

Para explicar o que seja o alfabetismo, Rojo (2009) inicia afirmando que saber 

ler não significa apenas ter o conhecimento do alfabeto e saber decodificar palavras 

e frases. Para ela, alfabetismo implica compreender o que se lê e ser capaz de 

intertextualizar, o que requer estratégias especiais de leitura, tais como 

previsibilidade, levantamento de hipóteses, inferência e comparações, fatores 

importantes associados à leitura. É preciso, além disso, interpretar e criticar o texto, 

dialogar com ele e situá-lo em seu contexto. Da mesma forma, para escrever é 

preciso saber textualizar, estabelecer relações progressivas entre temas e ideias, 

considerar a coerência e a coesão, codificar e observar as normas da escrita. Essas 

habilidades juntas é que fazem parte de um processo que a autora chama de 

alfabetismo e que “tem um foco individual, bastante ditado pelas capacidades e 

competências (cognitivas e acadêmicas) escolares e valorizadas de leitura e escrita 

(letramentos escolares e acadêmicos), numa perspectiva psicológica” (ROJO, 2009, 

p.98). 

Neste trabalho, a formação dos tutores a distância pode ser vista nesse leque 

de apropriação de conhecimentos diversos. Nesse sentido, aponto o alfabetismo e o 

letramento digitais, processos articulados, procurando mostrar como ambos estão 

presentes na formação dos tutores a distância. À medida que o conhecimento dos 

recursos e ferramentas do ambiente virtual de aprendizagem Moodle é adquirido por 

meio das tarefas didático-pedagógicas propostas no CCT, o processo de letramento 

digital passa, paralelamente, a ocorrer. 

Nesta pesquisa, as reflexões sobre alfabetismo e letramento se referem às 

práticas digitais de leitura e escrita que os alunos-tutores vivenciam, como 

preparação para a tutoria online, ao participarem de um curso de capacitação na 

formação de tutores a distância. Quando trato de alfabetismo digital, refero-me às 

práticas de leitura e escrita que direcionam os alunos-tutores ao conhecimento do 

uso e navegação do ambiente Moodle; quando trato do letramento digital, me refiro 

às práticas digitais de leitura e escrita que os direcionam ao conhecimento dos 

fundamentos da EaD, do papel do tutor a distância e, enfim, dos aspectos inerentes 
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à modalidade EaD, permitindo ao aluno-tutor relacionar seu aprendizado ao contexto 

atual de educação a distância. Isso confirma a voz de Soares (2008, p.34), quando 

esta se refere à questão das "demandas sociais", enfatizando um “conjunto de 

práticas governadas pela concepção de o que, como e por que ler e escrever” (p.35). 

Não estou dissociando um processo do outro, mas indicando que ambos ocorrem de 

modo interdependente na formação dos tutores. Em suma: eles estão imbricados e 

se complementam; no entanto, é preciso diferenciar um processo de aquisição e 

apropriação que se constitui de tarefas didático-pedagógicas para aprender como 

exercer a função das práticas sociais necessárias ao desenvolvimento de 

letramento. 

 O alfabetismo, na visão de Rojo (2009), designa a condição das pessoas ou 

grupos que sabem não só ler e escrever, mas também utilizar a leitura e a escrita 

para participar de diferentes eventos de letramento em várias esferas de atividades, 

tanto na escolar, social, jornalística e cotidiana quanto em outras. 

Como afirma Rojo (2009, p.44), o conceito de alfabetismo(s)27 “disputa 

espaço com o conceito de letramento(s)”, o que confirma a complementaridade um 

do outro; no entanto, torna o conceito bastante complexo e de natureza 

multidimensional, pois as capacidades tanto de leitura como de escrita são múltiplas 

e variadas, principalmente no contexto digital da EaD. O conceito considerado nesta 

pesquisa é aquele apresentado pelo INAF, que afirma ser alfabetismo “a capacidade 

de acessar e processar informações escritas como ferramenta para enfrentar as 

demandas cotidianas” (ROJO, 2009, p.44). 

Na verdade, a discussão em torno do alfabetismo ressurgiu após várias 

discussões e estudos sobre o ‘letramento e alfabetização’ (TFOUNI, 1988; SOARES, 

1998, 2003; KLEIMAN, 1995; ROJO, 1998). Ainda se buscam esclarecimentos, a 

partir de abordagens que estabelecem o confronto entre os dois processos, visando 

a uma compreensão melhor sobre o que ocorre no contexto desta pesquisa, em 

relação ao alfabetismo. Para Soares (2008, p.34), 

 
o alfabetismo é, pois, fundamentalmente, adaptação, segundo metáfora 
usada por Scribner (1984, p.9): Esta metáfora, alfabetismo como adaptação, 

                                                 
27 A autora, em sua recente publicação, usa o “s” entre parênteses no termo alfabetismo, mostrando 
que o termo pode ser pluralizado, bem como usa o termo letramento no plural ou “letramentos 
múltiplos” para se referir às várias práticas de letramento que circulam nos diferentes contextos de 
leitura e escrita do cotidiano. 
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é usada para expressar conceitos de alfabetismo que enfatizam seu valor 
pragmático ou para sobrevivência. 

 

Importante é entender que, no contexto desta pesquisa, o alfabetismo pode 

ser visto como a metáfora mencionada, isto é, visto como adaptação ao ambiente 

digital e, por essa razão, o denomino alfabetismo digital. Essa adaptação se refere 

ao conhecimento das ferramentas e recursos do ambiente Moodle. Dessa forma, 

entendo que as práticas de leitura e escrita dos alunos-tutores na formação, que 

ocorrem por meio do suporte de ferramentas digitais, os direcionam ao 

desenvolvimento de práticas de letramento digital, discutidas a seguir. 

Como afirma Soares (2008, p.37), “há, pois, diferentes conceitos de 

alfabetismo, dependendo das necessidades e condições sociais presentes em 

determinado estágio histórico de uma sociedade e cultura”. Essa afirmação justifica 

o fato de, nesta pesquisa, ser considerado o alfabetismo digital como o processo de 

aprendizagem dos recursos e ferramentas do ambiente virtual de aprendizagem 

Moodle, desenvolvido durante a formação. 

Diante dessa afirmação, é possível pressupor que o conceito de alfabetismo 

digital para explicar a aprendizagem do uso das ferramentas e recursos do ambiente 

virtual de aprendizagem Moodle seja adequado. Não estamos afirmando que 

alfabetismo digital esteja desvinculado das práticas sociais de letramento digital, mas 

que os dois processos, alfabetismo digital e letramento digital, andam juntos, na 

mesma medida que a alfabetização e o letramento. 

Para explicar melhor, o alfabetismo digital é um processo contextualizado, 

visto que os alunos-tutores realizam tarefas didático-pedagógicas no CCT, que 

envolvem práticas digitais de leitura e escrita, de forma a prepará-los pata atuar no 

curso a distância que vão tutorar. A proposta do curso é expor aos futuros tutores a 

distância o contexto das práticas sociais digitais de leitura e escrita que deverão ser 

desenvolvidas ao exercerem a função. O perfil desses profissionais se pauta em 

características suscetíveis à aceitação de inovações. Vale dizer que um tutor a 

distância pode, sem abandonar suas práticas anteriores, ajustar-se e adaptar-se ao 

ambiente virtual de aprendizagem, apropriar-se de novos métodos de ensino e 

compartilhar sua função com outros atores envolvidos no processo de ensino-

aprendizagem. Além disso, uma busca constante de aperfeiçoamento torna-se 

requisito essencial para que o tutor a distância tenha sucesso ao realizar sua função 

de tutoria. 
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Assim considerado, o conceito de alfabetismo transpõe-se para o contexto 

digital, extrapolando os contextos convencionais nos quais a discussão sempre se 

ancorou. Sua importância se relaciona ao fato de os tutores a distância aprenderem 

a usar novos espaços de leitura, escrita e comunicação, por meio de orientações e 

instruções recebidas a partir de recursos e ferramentas digitais. Denomino 

alfabetismo digital essa fase de aprendizagem por meio de tarefas didático-

pedagógicas específicas, que envolve questões do tipo: como o aluno-tutor aprende 

a usar as ferramentas e recursos digitais na EaD? como ele vai tutorar seus alunos a 

distância? 

Esses questionamentos significam que existe a necessidade de esse aluno-

tutor adquirir capacidades e habilidades inerentes ao contexto digital. Por isso, na 

formação de tutores a distância, estes passam por um período de capacitação que 

lhes propicia entender as orientações que recebem e apropriar-se de práticas que 

associo ao alfabetismo digital, além de, como consequência dessas práticas, 

apropriar-se de novas práticas digitais de leitura e escrita. 

Nesse sentido, considero importante esclarecer o conceito de letramento 

digital, na perspectiva da pesquisa, para melhor compreender como esse fenômeno 

se mostra presente na formação dos tutores a distância, principalmente nas ações e 

interações entre eles e seus formadores. 

 

 

1.2.3 Letramento digital 
 

Várias pesquisas emergem do vasto contexto digital que circunda a sociedade 

e, em especial, o campo educacional. Algumas focalizam o letramento digital à luz 

dos gêneros digitais (COLLINS et al, 2005); outras, à luz da hipertextualidade 

(XAVIER, 2002); outras ainda, com foco em letramentos múltiplos (OLIVEIRA e 

KLEIMAN, 2008; ROJO, 2009, BUZATO, 2008). Essas pesquisas investigam as 

características dos textos que emergem das tecnologias, orientando o repensar 

sobre as relações entre a oralidade e a escrita.  

O conceito de letramento, ao ser incorporado à tecnologia digital, nos indica 

que, além de domínio sobre como usar essa tecnologia, é necessário que haja a 

apropriação do “para que” a utilizar, isto é, como usá-la de maneira significativa, 

entendendo seus usos e possibilidades no contexto social. 
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Para Eshet-Alkalai (2004, p.102), a literatura é inconsistente no uso do termo 

letramento, e há autores que restringem o conceito aos aspectos técnicos de operar 

o mundo digital, enquanto outros usam o termo no contexto de aspectos cognitivos e 

socioemocionais do trabalho em ambiente computacional. Ele sugere que “o 

letramento digital pode ser definido como a habilidade de sobrevivência na era 

digital”28.  

Após essas reflexões, supõe-se que o aluno-tutor a distância, para se 

apropriar significativamente das tecnologias da informação e comunicação 

consideradas pela EaD, passe a adotar uma cultura tecnológica específica do 

ambiente virtual de aprendizagem a ser utilizado. Para a adoção de tal postura, 

surgem novas práticas de letramento, as chamadas digitais, viabilizando uma nova 

cultura.  

Sobre essas práticas de letramento digital, a voz de Buzato (2009, p.01) é 

apropriada, quando afirma: “letramentos são diversos, de modo que as atividades 

interativas / interpretativas que os constituem envolvem propósitos, valores, atitudes, 

códigos e dispositivos tecnológicos variados”. Essa variação implica a 

imprevisibilidade dos efeitos cognitivos e sociais desses letramentos, porém há o 

investimento institucional em certos letramentos, em certos contextos, visando a 

certos efeitos. 

O letramento digital, no contexto desta pesquisa, surge desse investimento 

institucional que leva tutores a distância a participar de várias práticas de leitura e 

escrita, buscando aprimoramento e apropriação de um novo paradigma, o da EaD, 

para se tornarem digitalmente letrados, para atuar nos cursos a distância. 

Considerando que o letramento digital é um processo que ocorre interna (no 

interior da mente) e externamente no ser humano, por meio de ações e é, ao mesmo 

tempo, não observável e observável, é possível retomar o que afirma Vygotsky 

(1987, p.165): “Para estudar um processo interno é necessário exteriorizá-lo com 

alguma outra atividade exterior. Só então a análise funcional objetiva torna-se 

possível”. Dessa forma, investiga-se, na presente pesquisa, a atividade de formação 

de tutores a distância, focalizando o desenvolvimento de seu letramento digital. 

Em relação ao conceito de letramento digital, Soares (2002, p.151) afirma ser 

 

                                                 
28 Texto original: “Digital literacy can be defined as survival skill in the digital era” (p.102). 
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um certo estado ou condição que adquirem os que se apropriam da nova 
tecnologia digital e exercem práticas de leitura e escrita na tela, diferente do 
estado ou condição – do letramento – dos que exercem práticas de leitura e 
escrita no papel. 

 

A autora não enfatiza a aprendizagem de como usar o computador, o que, a 

meu ver, seria um processo de alfabetização tecnológica. 

Para Swain (2009, s.p.), o “letramento digital é a habilidade de identificar, 

entender, interpretar, criar, comunicar, computar e usar os materiais de multimídia 

interligados aos textos em contextos variados”29.  

No meu entender, letramento digital seria, pois, entrar em sintonia com as 

tecnologias digitais de maneira significativa, entendendo seus usos e possibilidades 

em nossa vida social. No caso desta pesquisa, esse uso é voltado para sujeitos que 

exercerão a função de tutores a distância. Nesse sentido, é relevante conhecer o 

pensamento de Xavier (2007, p.3-4) a respeito de como é a postura daquele que 

vivencia as práticas de letramento digital: 

 
o letramento digital requer que o sujeito assuma uma nova maneira de 
realizar as atividades de leitura e de escrita, que pedem diferentes 
abordagens pedagógicas que ultrapassam os limites físicos das instituições 
de ensino. 

 

Ele também nos lembra que algumas ações, na transição do ambiente 

presencial para o ambiente virtual de aprendizagem, passam por mudanças na 

maneira de ler e de escrever, o que torna o letramento digital uma prática de leitura e 

escrita com ações diferentes das tradicionais. Por isso, são observadas, nesta 

investigação, as práticas sociais de leitura e escrita de alunos-tutores em sua 

formação 

Vale, ainda, ressaltar o que afirma Xavier (2007, p.02): 

 
Ser letrado digitalmente pressupõe assumir mudanças nos modos de ler e 
escrever os códigos e sinais verbais e não verbais como imagens e 
desenhos, se compararmos às formas de leitura e escrita feitas no livro, até 
porque o suporte sobre o qual estão os textos digitais é a tela, também digital. 

 

O autor parece falar, portanto, de leitura e escrita apenas na tela digital do 

computador, esquecendo-se de outras formas que possibilitam a leitura digital, como 

                                                 
29 Texto original: “Digital literacy is the ability to identify, understand, interpret, create, communicate, 
compute and use multimidia materials on conjunction with text in varying contexts”.  
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o teclado de um celular ou a tela da televisão. De fato, as práticas letradas ocorrem 

de maneira variada, de acordo com as diferentes esferas de atividade humana, 

porém, nesta pesquisa a discussão se volta para a esfera educacional. 

Ao mudar o espaço de leitura, o tutor a distância passa por uma mudança em 

seu perfil e em sua prática pedagógica. O papel de professor passa do tradicional 

professor presencial, relacionado à ideia de transmissor de conhecimentos, ao de 

pesquisador; o fornecedor único do saber se transforma em articulador do saber. 

Outro papel representativo da função de professor, o instrutor de regras, transforma-

se em gestor de aprendizagem; o professor não mais é visto como um chefe 

autoritário que manda, mas sim como um consultor que sugere, um motivador da 

aprendizagem pela descoberta. 

O acesso às praticas de leitura e escrita que ocorrem nos cursos a distância 

envolve mais do que apenas o conhecimento tecnológico dos recursos do 

computador; envolve novas formas de ação, modos particulares de produção e 

gerenciamento próprios da EaD. Por isso, o letramento digital tem sua 

materialização em práticas relacionadas não apenas ao uso das ferramentas do 

ambiente virtual de aprendizagem, mas também às ações que envolvem diversas 

mídias interativas e à compreensão dos textos lidos numa dimensão social. 

Soares (2002, p.151) explica essa dimensão da seguinte maneira: “A tela, 

como novo espaço de escrita, traz significativas mudanças nas formas de interação 

entre escrita e leitor, entre escrita e texto, entre leitor e texto e até mesmo, mais 

amplamente, entre o ser humano e o conhecimento”.  

À medida que surgem novas maneiras de se comunicar e aprender, por 

exemplo, as veiculadas na Internet, novas necessidades se configuram no cotidiano 

dos professores. O letramento digital implica, então, uma dimensão em que, como 

afirma Barbosa (2007, p.01), “a expansão das mídias digitais e o surgimento e 

desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação logo colocaram para 

os estudos sobre letramento a necessidade de tratar da multimodalidade”. Isso 

implica estudos que tratam das práticas que envolvem saber não apenas navegar na 

Internet, mas ler textos que mesclam linguagens não apenas verbais. Além disso, 

usar os canais de comunicação e ferramentas de produção implica aprender 

habilidades práticas que serão mediadas por tecnologias usadas tanto no contexto 

digital quanto no contexto de comunicação em rede. 

Rojo (2009) e Barbosa (2007), nessa perspectiva, mencionam a ocorrência de 
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letramentos múltiplos na sociedade, de maneira que as pessoas, em diferentes 

esferas de atividade, tenham consciência e conhecimento de suas várias práticas de 

letramento, orientadas por diferentes propósitos comunicativos. Lembram, ainda, as 

autoras que algumas dessas práticas se tornam mais visíveis que outras. 

Pode-se dizer que há uma gama de ações possíveis de serem praticadas por 

uma pessoa letrada digitalmente, como enviar uma mensagem de texto pelo celular 

ou digitar o número de uma conta bancária num terminal eletrônico. Buzato (2003, 

s.p.), ao discutir letramento digital, abrange um pouco mais essas ações. Ele afirma: 

 
Esse fenômeno designa todo o conhecimento necessário para práticas 
mediadas pelos equipamentos eletrônicos do mundo contemporâneo, que 
são as habilidades de construir sentido a partir de textos multissemióticos, de 
localizar, filtrar e avaliar informação e o conhecimento das ‘normas’ que 
regem a Comunicação Mediada por Computador. 

 

Concordando com essa definição e com as diferentes práticas e múltiplos 

letramentos postulados por Rojo, penso que a formação dos tutores para a EaD 

inclui as diferentes práticas de letramento digital no ambiente de aprendizagem, as 

quais ampliam as habilidades dos participantes e os capacitam a navegar no 

ambiente, a usar outros canais de comunicação e outros instrumentos de produção 

de textos, uma vez que suas práticas são mediadas por variadas mídias no contexto 

digital. 

Assim como Oliveira e Kleiman (2008) e Rojo (2009) se referem a letramentos 

múltiplos, Buzato (2008, p.328) define letramentos digitais: 

 
Letramentos digitais são redes complexas de letramentos (práticas sociais) 
que se apóiam, entrelaçam, contestam e modificam mútua e continuamente 
nas e por meio, virtude ou influência das TICs, e que o fazem diferentemente 
em contextos culturais e situacionais diferentes. 

 

Após essa exposição de conceitos referentes ao alfabetismo, letramento e 

letramento digital, é importante o leitor visualizar características desses fenômenos, 

conforme as vozes emitidas por meio desse diálogo entre diferentes autores, até 

agora proferido. O quadro a seguir apresenta as características de cada conceito: 
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Alfabetismo 
 

• estado ou condição de quem sabe ler e escrever (SOARES, 
2003, p.29); 

• conjunto de comportamentos que se caracterizam por sua 
variedade e complexidade (SOARES, 2008, p.30); 

• adaptação (SCRIBNER, 1984) 
• agrupado em duas grandes dimensões: a dimensão individual e 

a dimensão social; 
• complexo e sócio-historicamente determinado (ROJO, 2009, 

p.44); 
• está em constante mudança, muda de uma época para outra e 

reflete as mudanças sociais; 
• envolve conhecimento, capacidades relacionadas à leitura e à 

escrita; 
• segundo o INAF, é “a capacidade de acessar e processar 

informações escritas como ferramenta para enfrentar as 
demandas cotidianas”.  

Alfabetismo 
digital 

• termo ainda não usual; 
• adaptação ao mundo tecnológico; 
• aprendizagem e uso das ferramentas e dos recursos que 

envolvem a tecnologia do computador; 
• navegabilidade na Internet; 
• leitura crítica de alta visibilidade da cultura das mídias digitais; 
• compreensão de como os textos funcionam, influenciam e 

produzem significados no contexto digital; 
• competência cognitiva para uma leitura crítica em relação à 

cultura hipertextual. 
Letramento 
 

• resultado da ação de ensinar e aprender as práticas sociais da 
leitura e da escrita (SOARES, 1998); 

• caracterizado por práticas de leitura e escrita em contexto social 
em que o espaço usado, em geral, é a tecnologia do papel; 

• conjunto de práticas sociais que usam a escrita, como sistema 
simbólico e como tecnologia, em contextos específicos, para 
objetivos específicos (KLEIMAN, 1995); 

• processo que dá continuidade à alfabetização no formato de 
leitura que se faz ao longo da vida como revistas, jornais, livros, 
propagandas e toda forma de escrita que faz parte do dia a dia; 

• caracterizado pelo uso desses conhecimentos (alfabetização) 
para se apropriar dos sentidos dos textos e com eles dialogar 
(ROJO, 2006). 

Letramento 
digital 

• práticas de leitura e escrita no contexto digital, incluindo 
navegação, uso de ferramentas de comunicação e produção de 
textos; 

• práticas sociais de leitura e de escrita, propiciadas pelas 
recentes tecnologias de comunicação eletrônica – o computador, 
a rede (a web), a Internet (SOARES, 2002); 

• caracterizado por práticas de leitura e escrita em contexto digital 
em que o espaço de leitura é a tela do computador e o formato 
dos textos se transforma em hipertexto; 

• processo de apropriação das mídias para analisar o mundo, 
acessar informação, interpretar e organizar seu conhecimento 
pessoal e representar o que sabem para outros. 

Quadro 1: Noções de alfabetismo, alfabetismo digital, letramento e letramento digital 
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Nessa perspectiva, mesmo os professores amplamente letrados, que se 

engajam em extensas práticas de leitura e escrita em aulas presenciais, precisam, 

para ingressar na EaD, estar envolvidos com o processo de letramento digital, o que 

implica desenvolver práticas de leitura e escrita mediadas pelo computador e por 

recursos que este oferece, adotando um novo paradigma educacional de prática de 

ensino. 

 

 

1.3 Formação Continuada de Atores para a EaD 
 
 Esta seção discute a formação de profissionais para atuarem na modalidade 

EaD. Digo profissionais, pois muitas pesquisas usam o termo professores para se 

referir às variadas funções que exercem no ambiente digital. Na presente pesquisa, 

trato especificamente do tutor a distância, função que será discutida e aprofundada 

em seção posterior. Além disso, a atividade de formação que este trabalho 

contempla foi direcionada tanto ao tutor de laboratório quanto ao tutor presencial e 

aos professores especialistas/conteudistas. Importante lembrar também que essa 

formação é orientada por elementos que propiciam o conhecimento do ambiente 

virtual de aprendizagem e elementos que fundamentam a EaD, tais como novos 

paradigmas e novos papéis dos atores envolvidos no processo. 

No âmbito da formação continuada de professores, já há algum tempo a 

formação do professor que está envolvido na EaD vem se tornando preocupação de 

muitos pesquisadores da Linguística Aplicada, tais como Bettega (2004), Gervai 

(2007), Almeida (2001, 2004, 2009), Collins, Rojo e Barbosa (2005). Nessas 

discussões, assim como na pesquisa por mim realizada, o tutor não se exime da 

função de professor, pois no meu entender, ele não deixa de ser um professor por 

atuar em um contexto digital. Esses pesquisadores citados vêm se dedicando a 

estudos sobre como se dá essa inclusão das tecnologias de informação e 

comunicação na educação brasileira e como os professores/tutores vêm sendo 

preparados para atuar no contexto digital. Nas últimas décadas, essa tem sido uma 

questão central dos pesquisadores, como postulam Valente e Almeida (1997, p.18):  
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A capacitação de professores para implantar as transformações 
pedagógicas almejadas exige uma nova abordagem que supere as 
dificuldades em relação ao domínio do computador e ao conteúdo 
que o professor ministra. 

 

Outros trabalhos contribuem grandemente no âmbito da formação de tutores, 

utilizando a terminologia “professores” para designar a função do tutor a distância, o 

que me leva a crer que esse tutor não deixa de ser um professor. Entre esses 

trabalhos, cito um importante projeto voltado ao aprimoramento do letramento digital 

de professores a partir dos gêneros. Collins, Rojo e Barbosa (2005) discutem o 

projeto, focalizando a proposta de formação continuada a distância para professores 

do ensino médio de escolas públicas de São Paulo, via Web, viabilizada por meio do 

curso Práticas de Leitura e Escrita na Contemporaneidade, sediado pela PUC-SP. O 

curso não se manteve restrito a uma alfabetização digital e ao conhecimento de 

ferramentas computacionais básicas, mas ao uso de ferramentas variadas, num 

processo mais amplo de letramento digital, viabilizando a inserção do professor-

aluno em práticas digitais letradas, efetivas e significativas. Embasado na 

perspectiva baktiniana de gêneros, o curso teve como meta o aperfeiçoamento do 

letramento digital dos professores. 

Esse projeto foi uma iniciativa que procurou atender às necessidades dos 

professores de fazer uso das mídias para analisar o mundo, acessar informações, 

interpretar e organizar seu conhecimento, aprimorando estratégias de ensino no 

âmbito digital. Além disso, favoreceu a apropriação do modo colaborativo de 

trabalho, mediado por processos digitais. 

A Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, além desse projeto de alta 

repercussão na formação continuada de professores, muito tem contribuído para o 

desenvolvimento de pesquisas na área, e as tendências se direcionam para 

pesquisas híbridas, com momentos presenciais e por meio de ambientes virtuais de 

aprendizagem. A universidade ofertou esse curso a dez mil professores do ensino 

médio de todas as áreas e disciplinas, proporcionando-lhes uma reflexão sobre as 

práticas de letramento, leitura e escrita que exercem tanto na escola como fora dela. 

Como resultado, Collins, Rojo e Barbosa (2005, p.2) concluem que “os processos de 

formação de professores para o uso das novas tecnologias ainda precisam ser 

bastante aperfeiçoados”. 
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Segundo Vogt (2009), o estado de São Paulo é pioneiro nas pesquisas e 

abriga a maior rede de instituições de pesquisas do país. Assim, as políticas 

estaduais, em parceria com as secretarias de educação, investem em programas de 

capacitação de professores para atingir todos os pontos precários da educação 

brasileira, incluindo o uso de tecnologias da informação e comunicação. 

Nessa direção, é de suma importância que os cursos de formação de 

professores para a modalidade EaD tenham bem definidos os seus objetivos e que 

estes estejam embasados em uma proposta sólida de educação (RECH, 2006). Com 

esse objetivo, o Ifes desenvolveu um curso de capacitação de tutores para a EaD 

por meio de um projeto pedagógico que, além de atender às peculiaridades que 

essa modalidade exige e de considerar as reflexões acerca dos processos de 

formação, considera como os docentes tecem seus conhecimentos e constroem 

suas práticas educativas. 

Conforme já dito, os alunos-tutores, em suas tarefas didático-pedagógicas na 

formação, não se limitam a aprender a usar as ferramentas e os recursos do novo 

ambiente ou mesmo a responder e-mails. Aprendem, também, estratégias para 

propiciar aos seus alunos a construção de novos significados e reconstrução dos já 

existentes, tarefa que requer direcionamento e gerenciamento diferentes dos 

tradicionais de sala de aula presencial, a começar pela gama de funções que o 

computador oferece: textos multimodais, usando som e imagem, filtragem e 

avaliação crítica das informações disponíveis na Internet. 

A seção a seguir apresenta um cenário mais detalhado da formação do tutor a 

distância. 

 

 

1.3.1 Formação do tutor na EaD 
 

A EaD envolve vários atores e caracteriza-se como um trabalho de equipe. 

Assim como a EaD, a função específica da tutoria em cursos a distância está, ainda, 

em fase de consolidação. Portanto, esta seção apresenta um breve relato de 

modelos de formação de professores para o contexto digital, sublinhando 

experiências sobre a função de tutores a distância, terminologia especificamente 

criada para a modalidade da EaD e, portanto, alvo de investigações e polêmicas no 

estudo de suas características.  
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Considerando-se que o Brasil ainda se encontra em fase de consolidação 

dessa modalidade de ensino, as instituições públicas ou privadas buscam modelos 

de formação adequados a cada uma delas. Moran (2009) explica que o modelo 

semipresencial, com o acompanhamento dos alunos em sua cidade, em polos 

estruturados, é o mais indicado pela legislação brasileira. Esse é o caso do modelo 

do CEAD/Ifes. 

A formação do tutor a distância já é alvo de atenção de pesquisadores em 

todo o Brasil e a questão central circunda a especificidade de sua função, sob 

questionamentos tais como: o que vem a ser um tutor, quais são suas atribuições, 

qual a especificidade de seu papel, como se forma um tutor e, também, questões 

relacionadas às diferentes nomeações que esse profissional recebe, que variam de 

ser chamado de mediador a professor orientador, moderador, professor tutor 

(MAGGIO, 2001).  

 Na concepção de Preti (1996, p.45), 

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

 

Para esse pesquisador, a função de um tutor a distância é promover suporte 

aos alunos sob vários aspectos; sublinha, ainda, a importância da comunicação 

entre os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. Assim, cabe ao tutor a 

distância, a partir da comunicação com o aluno, provocá-lo para que pense sobre 

seus estudos, estabelecendo uma relação de companheirismo e cordialidade entre 

participantes, fazendo a ponte entre os conteúdos teóricos e sua aplicação na 

prática profissional. 

A visão da interface das políticas públicas e, de forma mais específica, das 

políticas educacionais ligadas à formação de tutores a distância, é um campo em 

evolução, por isso desperta os pesquisadores para várias reflexões sobre uma fase 

de adaptação ao uso das novas tecnologias. A iniciativa de formação de tutores para 

atuarem na EaD, no âmbito desta pesquisa, advém de uma política federal que visa 

a ampliar a democratização, a expansão e a interiorização do ensino superior 

público no Brasil. 
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Bruno e Lengruber (2009, p.6) enfatizam a pequena confusão que se faz a 

respeito da função do tutor a distância:  

 
Nos cursos superiores a distância, professor e tutor muitas vezes se 
confundem, especialmente na prática de cursos de formação docente. Em 
meio a tantas ações profissionais, o professor hoje tem funções específicas 
dentro de um curso oferecido em ambientes online. Do ponto de vista político 
e de gestão, uma das propostas em voga é a de dividir tarefas e, portanto, 
responsabilidades. Na prática, essa divisão de docência tem se apresentado: 
de um lado o professor, cujas funções se imbricam entre desenvolver o 
conteúdo, criar estratégias didáticas, estruturar o formato da disciplina (ou 
módulo) e acompanhar todas as atividades desenvolvidas pelo professor 
tutor. De outro lado temos o professor tutor (a distância), cujas funções se 
concentram nos processos de interação com os alunos e mediação 
pedagógica dos conteúdos e estratégias desenvolvidas pelo professor.  

 

Esses autores definem bem a diferença de papeis entre dois atores da EaD, o 

professor especialista e o tutor a distância. Como esta pesquisa privilegia a atividade 

de formação do tutor a distância, destaco, pois, que a visão a respeito desse tutor no 

contexto da pesquisa é compartilhada com a desses autores. Entendemos que o 

tutor a distância é o elo entre o aluno, a instituição e o conteúdo disciplinar, e que 

sua função ocorre por meio da interação e da mediação pedagógica. 

Essa proposta tem levado os pesquisadores a aprofundar a questão 

pedagógica da mediação, como já afirmei anteriormente. Okada (2003) e Gervai 

(2007), com essa preocupação, investigam a maneira como os professores fazem a 

mediação com seus alunos nos cursos a distância. O grande desafio, no entanto, é a 

preparação adequada dos professores para a transição do ambiente presencial para 

o digital.  

Essa, a meu ver, pode ser a maior preocupação das instituições que 

desenvolvem cursos a distância, pois há uma grande necessidade de 

desvencilhamento de paradigmas cristalizados e mudanças significativas na maneira 

de tratar um aluno a distância (Almeida, 2003). Essa foi a proposta da instituição de 

origem desta pesquisa, ao elaborar seu projeto político-pedagógico fundamentado 

em teorias próprias da EaD e com metodologias que incluem tarefas relacionas ao 

exercício da função de um tutor a distância, focalizando conhecimentos e 

dificuldades de alunos participantes do curso. 

Podemos, assim, dizer que esse profissional continua tendo a função de 

professor, embora seja designado de outra forma, em razão do ambiente onde atua. 

Por se tratar da complexidade do contexto virtual e da exigência de variadas 
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competências para nele atuar, o professor parece não ter condições de realizar a 

multiplicidade de tarefas que requer essa modalidade de ensino. 

Penso que, nesse contexto, o tutor pode ser visto da mesma maneira, com a 

mesma valorização de um professor presencial. Ele possui as mesmas 

características de um professor que tem o domínio do conteúdo; cabe, pois, às 

instituições que promovem esse profissional esclarecer a importância e a 

especificidade que o caracterizam. O papel do tutor a distância envolve orientação 

ao aluno e gerenciamento do processo de aprendizagem num espaço com múltiplas 

potencialidades.  

A formação de tutores a distância envolve, assim dizendo, variadas práticas 

de letramento digital. As pesquisas avançam com a discussão e a análise de 

diferentes aspectos, como a inclusão digital de professores, discutida por Almeida 

(2004) ao focalizar o cotidiano desse profissional no processo de formação e ao 

fundamentar seus estudos e análises sobre as experiências baseadas no uso 

pedagógico do computador na escola. As pesquisas revelam uma preocupação 

sobre a prática pedagógica do professor no contexto digital. Lopes (2005), em seu 

estudo sobre novas funções e novas metáforas em relação ao professor, destaca 

alguns desafios para uma redefinição de seu papel ante o uso das tecnologias 

digitais. A autora sugere que é preciso ressignificar as palavras, aprender e ensinar 

nesse novo contexto e, ainda, que é necessário apropriar-se de um novo paradigma 

repleto de complexidades, instabilidades, imprevisibilidades e incertezas. 

Por isso, a preparação do tutor a distância para exercer sua função, como 

sublinham Valente e Almeida (1997), precisa contemplar não só o domínio das 

ferramentas do ambiente no computador, mas também o domínio do conteúdo a ser 

ministrado, possibilitando-lhe orientar o aluno na execução de tarefas que requerem 

o uso dessas ferramentas. Ou seja, não basta conhecer os instrumentos a serem 

utilizados; é necessário que o tutor tenha uma boa prática pedagógica e um 

relacionamento diferenciado com o aluno, resultado que não ocorre num piscar de 

olhos. É importante que o tutor a distância, ao viver esse novo papel e ter essa 

experiência, aproprie-se de novas atitudes, tarefas e funções, de uma nova cultura, 

adote uma nova postura, novos conceitos de relacionamento entre tutor e aluno e 

aprenda como lidar com as situações geradas nesse ambiente. Em relação a isso, 

Faria (2002, p.37) esclarece: 
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As mudanças, no entanto, não acontecem repentinamente, o que 
torna imprescindível um contínuo processo de reflexão, avaliação e 
pesquisa para que as inovações aconteçam com mais qualidade e 
credibilidade. 

 

Atrelado a esse processo de reflexão, que só ocorre com a experiência e a 

prática, o tutor a distancia passa a adotar uma cultura de comunicação e 

colaboração, mediada por ferramentas digitais e recursos tecnológicos específicos 

do ambiente virtual de aprendizagem.  

Ao dominar suas funções, o tutor a distância também aprende a ser um 

mediador30 da aprendizagem, a ter flexibilidade de atitudes e posicionamentos que 

propiciem um ambiente de cooperação e colaboração entre os alunos. Não é uma 

tarefa assim tão fácil, visto que se trata de romper com uma cultura e hábitos 

educacionais formados há décadas, que consideravam professores como donos do 

saber e alunos como receptores desse saber. Nesse aspecto, entendemos que o 

tutor a distância transforma a prática pedagógica: da prática tradicional de sala de 

aula para a prática de usar o ambiente virtual de aprendizagem de maneira 

pedagógica, incluindo diferentes ações de comunicação. 

Assim, em um trabalho de equipe, todos aprendem uns com os outros, para 

consolidar novos valores e construir novos sujeitos, atores e autores de seus 

caminhos em uma sociedade mais solidária e democrática em que ninguém vive por 

si, mas em que uns acreditam no desenvolvimento dos outros, numa parceria 

voltada para a melhoria da qualidade do ensino. 

Como já dito, vários são os trabalhos que envolvem os atores da EaD e a 

tutoria, foco de algumas pesquisas no Brasil. Gervai (2007), por exemplo, investigou 

como ocorrem as mediações dos professores em contextos de aprendizagem online. 

Quem faz a mediação dos alunos é o tutor a distância. A pesquisadora descreve os 

tipos de mediação por meio da análise da materialidade discursiva dos enunciados 

de professores em um curso online, com dados das mediações de três professoras 

em dinâmicas interativas diferentes: em trabalhos individuais de alunos e em fóruns 

de discussão no curso a distância Práticas de Leitura e Escrita na 

Contemporaneidade.  

                                                 
30 O tutor não se torna um mediador somente por ter domínio das ferramentas e do ambiente. 
Mediação é um conceito bem mais complexo e exige posicionamentos que envolvem a linguagem em 
aspectos diversos. Somente quando se analisa a interação é que é possível dizer se alguém que usa 
como habilidade as ferramentas digitais o faz a partir de processos mediacionais. Gervai (2007), 
como citado antes, discute a mediação pedagógica em contexto online. 
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Ainda na área de formação de educadores para o contexto digital, Silva 

(2008), ao desenvolver sua pesquisa de doutorado sobre o processo de construção 

de identidades individuais e coletivas do ser-tutor no contexto da educação a 

distância, hoje buscou compreender como ocorre a construção de identidades 

individuais e coletivas dos sujeitos que atuam como tutores em cursos de nível 

superior, desenvolvidos na modalidade EaD. Para isso, ele adotou a perspectiva 

fenomenológico-existencial, tendo como base as abordagens de Edmund Husserl, 

Paul Ricoeur e Alberto Melucci.  

Da análise dessa pesquisa emergiram três categorias: 1) o tutor em busca de 

si mesmo; 2) a função social do docente tutor; 3) a perspectiva da educação inicial e 

continuada do tutor. Silva (op cit.) concluiu que a discussão sobre o significado do 

ser tutor está intimamente ligada a uma perspectiva conceitual de identidade como 

um “ser em construção”. A inserção pessoal e profissional do tutor ocorre num 

mundo específico e acadêmico, permeado de expectativas, sociabilidade, inter-

relações, sistemas educativos, ações e concepções políticas e projetos 

pedagógicos. Além disso, ele também concluiu que é necessário caminhar em busca 

de formação e capacitação especializadas que, a cada dia, se tornam mais 

complexas, exigindo múltiplas competências em relação às dimensões teóricas 

(domínio de conhecimentos), metodológicas (fazeres pedagógicos) e tecnológicas 

(domínio das TICs). 

Diante do exposto, vale ressaltar que é preciso preparar os professores para 

o desafio da função. No Decreto 5.622/2005, no parágrafo 8º do artigo 1231, em que 

são apresentados os requisitos para que uma instituição seja credenciada para o 

oferecimento de educação a distância, é informado que a instituição precisa 

“apresentar corpo docente com as qualificações exigidas na legislação em vigor, e 

preferencialmente, com formação para o trabalho com educação a distância”. 

É essencial, nessa perspectiva, que o tutor a distância possua, entre diversas 

qualidades exigidas, a facilidade de se comunicar via escrita, a criatividade, o 

dinamismo e a liderança para realizar, com eficácia, o trabalho de orientador junto ao 

grupo sob sua tutoria. 

Nessa perspectiva, a formação desses professores é focalizada por alguns 

pesquisadores como a grande necessidade do momento e como um processo 

                                                 
31 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5622.htm> 
Acesso em: 18/09/2008. 



57 

contínuo, sem distinção de função, que deve ser muito bem administrado e 

monitorado. Segundo Kenski (2009, s.p.), quando se trata de um curso a distância, 

 
muda-se muito desde a apresentação e organização dos conteúdos, 
realização de atividades, distribuição dos tempos, definição das formas de 
participação de professores e alunos e do processo de avaliação. Tudo se 
torna anda mais complexo. 

 

A opinião de Kenski (2007) é que os professores são imprescindíveis no 

processo de implantação da modalidade a distância e a importância do trabalho em 

equipe é evidente diante da complexidade dos sistemas e das tecnologias 

envolvidas. É preciso, portanto, que eles sejam bem preparados para o desafio em 

qualquer função que se habilitem. 

A pesquisadora sugere que alguns pontos comuns e específicos da EaD 

precisam ser considerados. Um desses pontos é o planejamento detalhado de todos 

os momentos do processo educacional; o outro é a expressiva necessidade de se 

preocupar com o aluno distante e trazê-lo ao convívio, à comunicação e à ação 

constante dos cursos. Kenski (2007, s.p.) confirma também outros aspectos de uma 

formação de professores adequada para que ingressem na EaD, por exemplo, o 

cuidado que se deve ter com o perfil de profissionais destinados a relacionar-se com 

os alunos de cursos a distância, atores centrais da aprendizagem: 

 
Trata-se, sobretudo, da formação de professores que tenham consciência e 
conhecimento da lógica, da finalidade, da importância e do processo a ser 
desencadeado para o oferecimento de cursos a distância com a máxima 
qualidade e que possam dar sua contribuição para que ocorra a melhor 
aprendizagem dos alunos. 

 

Percebe-se, pelas palavras da pesquisadora, que, no âmbito da formação de 

tutores a distância, é preciso ter muita consciência e conhecimento sobre essa 

função específica e saber diferenciar os papéis desempenhados em um curso a 

distância. A tarefa de um tutor a distância não pode ser menos favorecida, por não 

ser ele o autor do material que vai para o ambiente virtual, pelo contrário, sua missão 

se torna mais sensibilizada, pois é ele quem vai interagir com o aluno e manter um 

clima favorável à aprendizagem e à motivação do aluno.   

O tutor a distância, no meu entender e no contexto desta pesquisa, é o fio 

condutor que liga os extremos do sistema instituição-aluno. É ele quem fortalece o 

elo nessa conexão, com foco na aprendizagem do aluno, sujeito central do processo 
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de ensino, conforme as teorias de aprendizagem da instituição em questão. Nesse 

sentido, é essencial que esse tutor tenha, entre suas características, a facilidade de 

comunicação, dinamismo, criatividade, liderança e iniciativa para realizar, com 

eficácia, o trabalho de tutoria. 

 

 

1.3.2 Papel do tutor na EaD 
  

O papel do tutor a distância inclui especificidades pedagógicas que o levam a 

construir novos significados para os conceitos adquiridos ao longo da vida de 

experiências na modalidade presencial. Isso implica, na concepção de Preti (2001), 

uma (re)qualificação do professor, no sentido de se desvencilhar de paradigmas 

cristalizados, para dar lugar a mudanças paradigmáticas em sua postura didático-

pedagógica. 

Na opinião de Leal (2005, p.40), o papel do tutor é ainda preliminar; encontra-

se em fase de consolidação da EaD. No entanto, penso que, como a autora 

argumenta, o tutor é  

 
aquele que coordena a seleção de conteúdos, que discute as estratégias de 
aprendizagem, que suscita a criação de percursos acadêmicos, que 
problematiza o conhecimento, que estabelece o diálogo, que medeia 
problemas de aprendizagem, sugere, instiga, acolhe. Enfim, um professor no 
espaço virtual, exercendo a sua função de formar o aluno.  

 

Dessa forma, é aquele que articula conhecimentos, integra os saberes e, 

também, aquele que faz a conexão entre os aprendizes, os conteúdos disciplinares 

e a instituição. 

Segundo Niskier (1999, p.391), o tutor a distância é o elemento estimulador e 

orientador do autodesenvolvimento do aluno. Niskier apresenta uma lista detalhada 

de ações relacionadas ao papel do tutor:  

• Comentar os trabalhos realizados pelos alunos; 

• Corrigir as avaliações escritas; 

• Ajudar os alunos através de discussões e explicações para que compreendam os 

materiais dos cursos; 

• Responder às questões sobre a instituição; 

• Ajudar alunos a planejarem seus trabalhos; 
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• Organizar círculos de estudos; 

• Atualizar informações sobre o progresso dos alunos; 

• Servir de intermediário entre a instituição e os alunos. 

 

 No modelo atual de EaD, já existe um debate sobre o valor da atuação de um 

tutor a distância. Nesses debates, constrói-se uma indefinição sobre essa função e 

há uma diversidade de papéis atribuídos a esse profissional nas várias instituições. 

Pressupões-se que o tutor a distância seja aquele que assume uma 

concepção de participação conjunta numa prática transformadora, articulada ao 

diálogo e às orientações acadêmicas que geram reflexões sobre os saberes e a 

totalidade do conhecimento. O tutor a distância é um educador a distância que, na 

perspectiva do “aprender a aprender” e na ótica da construção do conhecimento, 

está sempre desafiando e provocando os alunos não apenas para que aprendam, 

mas também para que olhem o mundo e a si mesmos, expandindo sua visão. 

Na concepção do curso em questão, na formação de que trata esta pesquisa, 

foi apresentado o seguinte conceito de tutor: “um elo humano de ligação entre a 

instituição de ensino, o conteúdo, especialista e aluno, motivando, incentivando, e 

orientando os alunos na compreensão dos conteúdos”32. 

Diante das observações apresentadas, finalizo a base teórica desta pesquisa 

para discorrer, a seguir, sobre a base teórico-metodológica da qual faz parte a 

Teoria da Atividade, escolhida para explicar o que ocorre na formação dos tutores a 

distância do Ifes. 

 

 

                                                 
32 Esse conceito foi retirado de documentação do módulo presencial do curso CCT. 
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CAPÍTULO II: Frame Teórico-Metodológico Organizador da Pesquisa 

 

 

 
[...] reconhecer a historicidade do ser humano 
significa, em se tratando do trabalho educativo, 
valorizar a transmissão da experiência histórico-
social, valorizar a transmissão do conhecimento 
socialmente existente. 

Duarte (1996) 
 

 

No capítulo anterior, discorri sobre os três eixos articuladores da pesquisa. 

Destaquei aspectos da EaD e seus fundamentos, discuti conceitos de alfabetismo e 

letramento digital e ainda apresentei o cenário de pesquisas sobre a formação 

continuada de professores no contexto digital. Neste capítulo, trato da teoria da 

Atividade, frame teórico que sustenta as discussões da pesquisa no que se refere às 

regras na atividade. Procuro, dessa forma, contextualizar ao leitor a base da análise 

e discussão dos resultados, que serão contemplados no quarto capítulo. 

Como já exposto na introdução deste trabalho, o objetivo principal da 

investigação considerada é investigar a formação de tutores a distância a partir das 

regras e da proposta de tarefas didático-pedagógicas de um curso de capacitação, 

focalizando as práticas digitais de leitura e escrita.  

Para tal, apresento conceitos-chave da Teoria da Atividade (VYGOTSKY, 

1989; ENGESTRÖM, 1987, 1999), principal referência teórica que sustenta a 

pesquisa com relação às regras da atividade. Ressalto, ainda, que a Teoria da 

Atividade é uma teoria multidisciplinar que explica as transformações dos sujeitos no 

seu desenvolvimento e relacionamento social, cultural e institucional, considerando 

que a principal atividade humana seja o trabalho, resultado dessa relação e 

desenvolvimento. Essa teoria tem muito a contribuir para esta pesquisa, uma vez 

que, como frame organizador, muito pode auxiliar na compreensão de como se 

organizam as ações que se tornam constitutivas da formação pela qual passam os 

tutores a distância, além de auxiliar, também, na compreensão de como se dá a 

aprendizagem das novas tecnologias da comunicação e informação dos professores 

do Ifes que participam do curso de capacitação para se tornarem tutores a distância. 
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A teoria contribui igualmente para ajudar a compreender as mudanças que 

ocorrem nos contextos sociais, a partir das ações e das interações que se articulam 

na formação. Para ser mais clara, faço uso do conceito de atividade33 na pesquisa, 

por ser uma forma de agir do sujeito que o leva a práticas de letramento digital 

capazes de direcioná-lo a um objeto, ou seja, uma forma de agir que o leva a um 

devir, um vir a ser tutor a distância. 

 

 

2.1 Perspectiva Sócio-Histórico-Cultural 
 

Esta seção é dedicada à apresentação da Teoria da Atividade, teoria que será 

usada na análise dos dados. Como dito anteriormente, essa teoria é uma das 

âncoras que sustentam os argumentos teóricos desta pesquisa e foi desenvolvida 

inicialmente por Vygotsky (1989), Leontiev (1978), e Luria (1987) e, posteriormente, 

ampliada por Engeström (1987, 1999). Embora, de acordo com Duarte (2003), o 

nome de Vygotsky seja o mais conhecido e citado nas pesquisas voltadas para a 

atividade em educação, retrato o modelo de Engeström, pesquisador que a tornou 

uma teoria internacional, multidisciplinar, sócio-histórico-cultural. 

Suas raízes são mantidas na filosofia sociocultural; possui raízes também na 

filosofia clássica alemã dos séculos XVIII e XIX (de Kant a Hegel) e, ainda, nos 

escritos de Marx e Engels, que elaboraram o conceito de atividade. Para Marx, a 

educação faz parte da dinâmica da política. Ele não deixa explícita essa ideia, mas, 

de maneira implícita, traz uma proposta pedagógica que reconhece que o papel 

mais importante da educação não é o desenvolvimento individual, mas a 

colaboração para a transformação da sociedade, numa dimensão política e 

econômica.  

A expressão Teoria da Atividade surgiu durante as décadas de 1920 e 1930, 

na escola histórico-cultural soviética. Na coletânea organizada por Engeström e 

colaboradores, encontra-se a seguinte definição da teoria: 

 

                                                 
33 O termo atividade é usado ao longo da pesquisa para indicar a atividade de formação dos alunos-
tutores; no entanto, o curso investigado também utiliza esse mesmo termo para se referir às tarefas 
que os alunos-tutores realizam na capacitação. Na discussão dos resultados, o leitor perceberá que a 
terminologia utilizada pelo curso não será alterada, visando manter a autenticidade dos dados. 
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A teoria da atividade é uma abordagem multidisciplinar nas ciências humanas 
e tem como origem a psicologia histórico-cultural iniciada por Vygotsky, 
Leontiev e Luria. Ela toma como sua unidade de análise o sistema da 
atividade coletiva orientada para o objeto e mediada por artefatos, fazendo a 
ponte entre o sujeito individual e a estrutura social (ENGESTRÖM, 1999, 
p.12). 

 

A Teoria da Atividade, com os estudos de Engeström, apresenta um modelo 

que se constitui de seis componentes: sujeito, objeto, artefatos de mediação 

(ferramentas), regras, comunidade e divisão de trabalho. Desses, o componente que 

me auxilia a investigar a formação dos tutores a distância corresponde às regras, e 

está diretamente relacionado à comunidade e às ferramentas ou artefatos. Contudo, 

antes de tratar desses conceitos, esclareço alguns aspectos da relação da Teoria da 

Atividade com os estudos de Vygotsky. 

 

 

2.1.1 Contribuições de Vygotsky para a Teoria da Atividade 
 

De fato, a Teoria da Atividade foi desenvolvida com base no conceito de 

mediação, proposto por Vygotsky (apud DANIELS, 2003). O modo como ele 

descreve a relação mediada entre os seres humanos e o ambiente parte de uma 

interação entre o sujeito, os artefatos mediadores (ferramentas) usados pelo sujeito 

para atingir seu resultado e o objeto, que se refere ao material bruto sobre o qual o 

sujeito vai agir, mediado pelas ferramentas, em interações contínuas com outras 

pessoas. 

De acordo com Vygotsky, todas as atividades cognitivas básicas do indivíduo 

ocorrem de acordo com sua história social e acabam constituindo-se no produto do 

desenvolvimento histórico-social de sua comunidade. O ser humano cria e 

transforma seus modos de ação no mundo (OLIVEIRA, 1998, p.201). A questão 

central da teoria vygotskyana é a aquisição de conhecimentos pela interação do 

sujeito com o meio, o que acreditamos ser a questão da aprendizagem no contexto 

digital. Para Vygotsky, o sujeito é não apenas ativo, mas interativo, constrói 

conhecimentos e se constitui a partir de relações intra e interpessoais. É na troca 

com outros sujeitos e consigo próprio que vai internalizando conhecimentos, papéis 

e funções sociais, o que lhe permite a construção de conhecimentos e da própria 

consciência. 
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Uma das principais características dos estudos de Vygotsky é forma como ele 

aborda o desenvolvimento cognitivo do ser humano. Ele usa o termo ‘aprendizado’ 

para designar o caminho pelo qual o sujeito se apropria de atitudes, conhecimentos 

e habilidades mediante interações com o ambiente e com outros sujeitos. Nesse 

processo, o ser humano se relaciona com o mundo e com a comunidade em que 

vive, desenvolvendo-se como indivíduo interativo por meio de artefatos mediadores. 

Segundo Neto et al. (2009, p.40), 

 
em se tratando de processo de ensino-aprendizagem, a atividade está 
fundamentada na ação do sujeito, no objeto em que recai a sua ação e no 
sistema de meios utilizados para transformar seus interesses e/ou 
necessidades mediante ações concretas. 

 

Um dos aspectos principais nas pesquisas de Vygotsky (1934/2002) é o fato 

de qualquer atividade humana ser mediada por instrumentos e signos. Para Daniels 

(2003, p.25), esses instrumentos mediadores são identificados como ferramentas e 

artefatos, ou seja, o homem constrói instrumentos que funcionam como ferramentas 

técnicas, usadas para controlar a natureza, como um martelo; os signos são 

identificados como ferramentas psicológicas que representam simbolicamente o 

mundo concreto, como a linguagem. Vygotsky considera que esses instrumentos 

mediadores funcionam como ponte entre o homem e a natureza ou entre o homem e 

o próprio homem, tornando-se fundamentais em seu desenvolvimento sócio-

histórico. Porém, essa mediação não acontece aleatoriamente. O homem apropria-

se dos elementos da natureza e os transforma em objetos que serão usados para a 

satisfação de suas necessidades; no entanto, esses instrumentos só passam a ter 

um valor sócio-histórico quando são incorporados ao saber-fazer humano. 

Outro aspecto importante é que, para Vygotsky, a compreensão das relações 

entre pensamento e linguagem é necessária para que entendamos o processo de 

desenvolvimento intelectual. Linguagem não é apenas uma expressão do 

conhecimento adquirido pela criança. Existe uma inter-relação fundamental entre 

pensamento e linguagem; aquele proporciona recursos a esta (VYGOTSKY, 

1934/1991). Dessa forma, a linguagem tem um papel essencial na formação do 

pensamento e do caráter do indivíduo. Toda atividade intelectual, portanto, possui 

características na linguagem, que nos ajudam a compreendê-la. 
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Segundo Vygotsky (1984), o papel do outro social no desenvolvimento dos 

indivíduos cristaliza-se num conceito que explica as relações entre desenvolvimento 

e aprendizado, o da zona de desenvolvimento proximal. Para ele, a ZPD é a 

distância entre aquilo que sozinho se faz e o que se é capaz de fazer com a 

intervenção de outra pessoa. Tal aspecto tem relação direta com as práticas de 

estudo do EaD, em que ninguém faz nada totalmente sozinho. O que o 

desenvolvimento de ferramentas psicológicas faz é determinar as relações dos seres 

humanos com seu ambiente e consigo mesmos. O uso compartilhado e coletivo 

dessas ferramentas é parte da atividade prática inter-humana (HEDEGAARD, 2003, 

p.202). 

Além disso, a questão central da teoria de Vygotsky, considerada relevante 

para este trabalho, é a aquisição de conhecimentos pela interação do sujeito com o 

meio, o que acreditamos ser a questão da aprendizagem no contexto digital. 

 

 

2.1.2 Gerações da Teoria da Atividade 
 

A primeira ideia, que caracteriza a teoria da atividade, ocupa uma posição 

histórica de primeira geração da teoria. Centrada na mediação, deixa de considerar 

aspectos como o contexto sócio-histórico da atividade. O triângulo representativo 

dessa fase e a interação se restringem a três elementos básicos: 

 
Ferramentas 

 
 

 

 
Sujeitos                              Objeto 

 
Figura 04: Modelo da primeira geração da Teoria da Atividade (DANIELS, 2003, p.114). 

 

Algum tempo depois, uma segunda geração foi-se desenvolvendo com 

adaptações de Leontiev, que inaugura a ideia da convivência do homem na 

sociedade. Suas necessidades não estariam mais vinculadas a necessidades 

individuais, mas sim coletivas, usando diferentes e variadas ferramentas. Surge, 

então, a segunda geração da teoria. 
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Nessa fase, a Teoria da Atividade se fundamenta nos argumentos de 

Engeström (1999) com relação ao foco do estudo da mediação que, em sua opinião, 

deveria recair na relação com os outros componentes de um sistema de atividade. 

Nessa direção, Daniels (2002, p.118) explica que a intenção de Engeström é 

“possibilitar um exame dos sistemas de atividade no nível macro do coletivo e da 

comunidade, em preferência a um nível micro de concentração no autor ou agente 

individual operando com ferramentas”. 

Surgem, então, outros elementos que são adicionados ao triângulo 

vygotskyano básico, tais como as regras, a comunidade e a divisão de trabalho. O 

mais importante nessa segunda geração é a mudança do foco para as inter-relações 

entre o sujeito individual e sua comunidade. A estrutura de um sistema de atividade 

humano pode ser então representada pelo seguinte modelo, já se aproximando do 

quadro da pesquisa em questão: 

 
Artefatos e mediadores: 

Ferramentas e signos 

 

 
            Sujeito            Sentido               Resultado 

     Significado 

 

 
Regras                Comunidade          Divisão de Trabalho 

 
Figura 05: Modelo da segunda geração da Teoria da Atividade (DANIELS, 2003, p.119). 

 

 Nesse modelo, existe uma relação direta entre os componentes da atividade. 

Segundo Engeström (1987), as ações dos indivíduos, em um sistema, são sempre 

mediadas tanto pelas ferramentas e signos quanto pelas regras que a comunidade 

define, explícitas ou implícitas, e pela divisão de trabalho dessa comunidade, ou 

seja, os papéis e as tarefas atribuídos a cada sujeito. 

Já na fase da terceira geração, proposta por Engeström (1999), ferramentas 

conceituais são desenvolvidas para compreender os diálogos, as múltiplas 

perspectivas com foco em redes de sistemas de atividade interativa, alterando assim 

o conceito triangular da atividade, proposto na segunda geração. Segundo Daniels 
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(2003), Engeström recorre a ideias de dialogicidade e multivocalidade para expandir 

a estrutura da segunda geração. 

Para exemplificar um sistema mínimo e ilustrar a ideia da terceira geração, 

Engeström assim a representa: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 06: Modelo da terceira geração da teoria da atividade (Engeström, 1999, apud Daniels, 2003, 
p.121). 
 

A proposta de Engestrom para a terceira geração da teoria da atividade 

compreende o desenvolvimento de ferramentas conceituais para compreender os 

diálogos, as múltiplas perspectivas e redes dos sistemas de atividade interativa. 

Essa expansão levou-o a indagar se é “possível ou desejável ter um objeto 

compartilhado numa atividade” (DANIELS, 2003, p.119). 

Segundo Engestrom (2001), o desafio dessa terceira geração está 

relacionado à diversidade cultural e ao diálogo entre as diferentes tradições e 

perspectivas dos diferentes contextos de atividade num mundo globalizado. Ele 

afirma que essa “terceira geração da teoria da atividade precisa desenvolver 

ferramentas conceituais para a compreensão das múltiplas perspectivas e das redes 

de atividade de interação”34. Ao examinar a aprendizagem expansiva no trabalho, 

ele apresenta quatro questões cruciais para a compreensão da dimensão horizontal 

da aprendizagem. Essas questões, consideradas importantes para a compreensão 

dos aspectos que envolvem a formação dos tutores a distância, foram assim 

articuladas: 1- quem são os sujeitos da atividade; 2- por que aprendem; 3- o que 

aprendem; e 4- como aprendem.  A partir dessas questões, ele afirma que “os 

indivíduos não podem mais ser compreendidos sem seus meios culturais e a 
                                                 
34 Texto original: “The third generation of activity needs to develop conceptual tools to understand 
dialogue, multiple perspectives, and networks of interacting activity systems”. 
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sociedade não pode mais ser compreendida sem a agência dos indivíduos que 

usam e produzem artefatos”35 (ENGESTRÖM, 2001, p.134). Um aspecto relevante 

dos sistemas de atividade consiste em entender como cada um dos componentes 

socialmente constituídos se articula aos demais, numa prática conjunta dos 

participantes, e como ocorre a transformação do sujeito. Kuuti (1995, p.14) explica 

essa articulação afirmando que “a relação entre o sujeito e o objeto é mediada pelas 

ferramentas, a relação entre o sujeito e a comunidade é mediada pelas regras e a 

relação entre objeto e comunidade é mediada pela divisão de trabalho”. 

Avançando nesse diálogo, considerando os estudos dessa teoria como um 

alicerce teórico para análise da aprendizagem inovadora na formação dos tutores a 

distância nesta pesquisa, retomo Engeström (1999) e a forma como caracteriza a 

teoria da atividade: 

 
- contextual e orientada para a compreensão de práticas locais 

historicamente específicas, seus objetos, artefatos mediadores e 
organização social; 

- baseada numa teoria dialética do conhecimento e do pensamento, focada 
no potencial criativo na cognição humana; 

- uma teoria de desenvolvimento que busca explicar e influenciar mudanças 
qualitativas nas práticas humanas ao longo do tempo (apud DANIELS, 
2003, p.122). 

 

Valho-me da terceira característica para a compreensão deste estudo, pois 

explica o desenvolvimento dos tutores a distância em sua formação para atuar em 

cursos a distância, no sentido de se tornarem capazes e habilitados a atuar na 

docência online. 

Avançando nas discussões relacionadas à Teoria da Atividade, a opinião de 

Davydov, quando analisa os problemas a ela relacionados, é que a inter-relação 

entre a atividade e a interação é um dos problemas da atividade. A atividade é a 

única forma de desenvolvimento histórico-social da existência das pessoas, e as 

relações sociais ocorrem por meio da comunicação, ou seja, a comunicação ocupa 

um papel primordial na atividade: ela dá forma à atividade (Davydov, 1999, p.46). 

Ao organizar-se discursivamente e ao desenrolar seus papéis, o homem faz 

mais do que informar e ser informado sobre as coisas do mundo: ele agrega novas 

formas de organização do próprio pensamento, adquire novos pensamentos e 

                                                 
35 Texto original: “The individual could no longer be understood without his or her cultural means; and 
the society could no longer be understood without the agency of individuals Who use and produce 
artifacts”. 
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amplia a consciência de si próprio, de seu lugar no mundo e de sua 

responsabilidade social. Além disso, para ser compreendido, depende de processos 

de comunicação cada vez mais claros, fidedignos e apropriados. Por isso, um 

sistema, como outros em outros contextos, possui regras. 

À luz desse entendimento, na terceira geração ocorre a expansão das ideias 

da segunda, recaindo o foco na multivocalidade e dialogicidade em redes de 

atividades. O modelo se transforma, no mínimo, em dois sistemas de atividade 

interativos. Esse modelo se adapta às duas atividades em análise na pesquisa aqui 

relatada. A adaptação possível desse modelo é que ele representa as duas 

atividades em análise: a atividade 1 e a atividade 2. As duas estão interconectadas 

pelo mesmo motivo: as práticas de letramento digital em cursos a distância, o uso 

das ferramentas de comunicação como fórum de discussão e outros não focados 

nesta pesquisa. 

Relacionando o modelo de Engeström às unidades de análise desta pesquisa, 

o sistema de atividade em questão terá como foco o processo de letramento digital 

dos tutores na condição de alunos, portanto, sujeitos da atividade de formação de 

tutores a distância no Curso de Capacitação de Tutores, CCT.  

Seguindo o modelo de Engeström, examinaremos as regras que organizam 

as ações dos sujeitos na atividade. A análise e a compreensão dos componentes 

integrantes da atividade são importantes porque são esses aspectos que nos 

levarão a entender como e que tipo de transformação ocorre na atividade de 

formação, ou seja, como se desenvolve o letramento digital dos alunos-tutores. 

Nesse sentido, o conjunto de regras, prescrito e depreendido, explícito e implícito, 

que governa a atividade, os papéis designados à comunidade e a forma como ela se 

organiza são destacados e analisados, para que se alcancem os objetivos da 

pesquisa. Neste trabalho, a relação entre esses elementos torna-se imprescindível, 

haja vista que a formação de tutores a distância é uma atividade desenvolvida em 

equipe e nada pode ser realizado sem a colaboração entre os participantes. 

Para entender o conceito de atividade, Engeström (apud Daniels, 2003, p.86) 

explica que “a atividade é uma formação sistêmica e coletiva que possui uma 

complexa estrutura mediacional. (...) Um sistema da atividade produz ações e é 
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realizado por meio das ações. Entretanto, a atividade não é reduzida às ações”36. E 

na voz de Davydov (1999, p.39), “Atividade é uma forma específica de existência 

societal de humanos que consiste na mudança proposital da realidade natural e 

social. ”37. 

Os conceitos apresentados poderiam encaminhar tanto discussões sobre os 

processos mediatizados das atividades e sobre as ações dos sujeitos quanto 

indagações sobre a própria existência humana. Porém, o conceito de atividade, 

numa maneira bem simples de entender, de acordo com a teoria, corresponde dizer 

que toda atividade é uma forma de agir de um sujeito, direcionada para um objeto, 

desencadeando ações. O que não se pode confundir, no entanto, é objeto com 

objetivo: o objetivo é algo a ser alcançado; o objeto, no contexto da Teoria da 

Atividade, é o elemento para o qual as ações se direcionam. O sentido de ‘objeto ’se 

aproxima mais de ‘motivo’, razão por que as ações são realizadas. 

Ao discutir a Teoria da Atividade como uma abordagem para a pesquisa em 

educação, o que mais interessa a esta pesquisa é o conceito apresentado por 

Duarte (2003, p.289). Considero esse conceito bem apropriado para o contexto 

pesquisado: 

 
A teoria da atividade é uma abordagem multidisciplinar nas ciências humanas 
e tem como origem a psicologia histórico-cultural iniciada por Vygotsky, 
Leontiev e Luria. Ela toma como sua unidade de análise o sistema da 
atividade coletiva orientada para o objeto e mediada por artefatos, fazendo a 
ponte entre o sujeito individual e a estrutura social (p.289). 

 

Isso implica dizer que um dos construtos principais que fundamentam as 

pesquisas apoiadas nessa teoria continua sendo a mediação. As ações que ocorrem 

nos contextos da unidade de análise são sempre mediadas por ferramentas que 

auxiliam na construção do objeto. Apesar de não ser o foco central deste trabalho, a 

mediação está presente, é um princípio real e está representada pelos instrumentos 

usados no decorrer da atividade. Concentro-me, no entanto, em outro aspecto da 

teoria que ajuda a interpretar como ocorrem as ações e as interações dos alunos-

tutores na formação: as regras. 

                                                 
36 Texto original: “Activity is a collective, systemic formation that has a complex mediational structure. 
(…) An activity system produces actions and is realized by means of actions. However, activity is not 
reduced to actions”. 
37 Texto original: “Activity is a specific form of the societal existence of humans consisting of 
purposeful changing of natural and social reality”. 
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Volto a lembrar que interpreto as ações dos tutores a distância, no contexto 

do Ifes, curso de capacitação de tutores, direcionando ao seguinte motivo: a 

apropriação da habilidade em usar as ferramentas e recursos do ambiente virtual de 

aprendizagem Moodle, para a docência online. É importante, portanto, realçar que, 

nesta pesquisa, focalizo as ações dos tutores a distância na sua formação. Durante 

essas ações, percebem-se processos como os de alfabetismo e letramento digital. 

As ações, geradas numa multiplicidade de direções, desenvolveram-se em um 

sistema de atividade, desencadeando outras ações com uma mesma meta: formar 

tutores a distância. Mais adiante, apresento as figuras referentes à rede de sistemas 

de atividade da pesquisa. 

A compreensão das ações desenvolvidas na atividade está diretamente 

relacionada às concepções de Vygotsky, sublinhando seus estudos voltados para 

aprendizagem do ser humano por meio da interação com outros; e também às 

concepções de um dos seus colaboradores, Leontiev, sobre os estudos da dialética 

da objetivação e da apropriação. Os dois fornecem uma abordagem sociocultural 

que focaliza a atividade social prática como o ponto de apoio para o 

desenvolvimento da consciência (DANIELS, 2003). Isso implica o fato de que eles 

direcionam seus pensamentos para a constituição da consciência em relação ao 

desenvolvimento do ser humano nas relações complexas entre indivíduo e 

sociedade. Esses aspectos são usados como suporte para compreender as 

mudanças dos professores ao serem preparados para a docência em EaD. Na 

próxima seção, trato dessas concepções e conceitos. 

Analisando as reflexões de Duarte (2006), considero importante a visão que 

ele apresenta em relação ao discurso pedagógico, que muito contribui para entender 

a importância do aspecto dialógico da comunicação e interação, refletido no contexto 

desta pesquisa: 

 
Uma das tônicas do discurso pedagógico contemporâneo reside na ideia da 
interação que é vista como uma forma de troca, troca de saberes, de 
experiência, de informações, de gestos afetivos, de historias pessoais etc. 
(DUARTE, 2006, p.133). 

 

Essa ideia de interação não é nova em termos educativos, no entanto, como 

explica Duarte (2006), o paradigma que vê o homem como ser com tendência 

natural à troca está presente, como sempre esteve no princípio da vida, mas hoje 
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com mais intensidade, em consequência das tecnologias da informação e 

comunicação. É por esse motivo que o autor polemiza a tendência de muitos 

intérpretes da teoria vygotskyana, de olhar seus fundamentos numa ótica próxima a 

ideários pedagógicos centrados no lema “aprender a aprender”, apoiando-se nas 

concepções naturalizantes das relações entre indivíduo e comunidade.  

O autor não discorda da afirmação de que “a educação escolar deva 

desenvolver no indivíduo a capacidade e a iniciativa de buscar por si mesmo novos 

conhecimentos, a autonomia intelectual, a liberdade de pensamento e de expressão” 

(p.35). Discorda, no entanto, do significado dado ao lema “aprender a aprender”, 

quando este considera “as aprendizagens que o indivíduo realiza sozinho como mais 

desejáveis do que aquelas que o indivíduo realiza por meio da transmissão de 

conhecimentos por outras pessoas”. Ele tampouco acredita que o que é transmitido 

pelo professor possa cercear o “desenvolvimento da autonomia e da criatividade do 

aluno” (p.35). 

Nesse aspecto, o mais interessante nas reflexões de Duarte com respeito aos 

estudos de Leontiev é a diferença entre a formação de um ser humano e a 

adaptação de um organismo ao meio ambiente, ou seja, a ontogênese humana e a 

ontogênese animal. A caracterização daquilo que é próprio ao mundo construído 

historicamente pelos seres humanos é que vai humanizando o mundo e o gênero 

humano. Os processos que produzem a historicidade do ser humano, que movem a 

história humana são, na visão marxista, os processos dialéticos. 

É importante ressaltar também a maneira como Duarte (2006, p.115), numa 

leitura pedagógica da psicologia histórico-cultural, trata a questão da dialética entre 

os processos de objetivação e de apropriação na concepção do homem como ser 

histórico: “A dialética entre a objetivação e apropriação constitui a própria dinâmica 

do trabalho e, na perspectiva marxista, o trabalho é a atividade fundamental com 

base na qual vai sendo constituída a realidade social”. 

Para esse autor, uma questão central aliada à atividade que vai construindo a 

realidade social do ser humano é a relação entre a estrutura objetiva da atividade 

humana e a estrutura subjetiva da consciência. Apresento, por isso, esses dois 

aspectos que bem podem contribuir na argumentação desta pesquisa, haja vista que 

os tutores a distância se apropriam da cultura tecnológica e objetivam a 

aprendizagem do domínio das ferramentas e dos recursos do novo ambiente de 

ensino. 
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2.1.3 Interação na abordagem sócio-histórica 
 

Um dos construtos centrais da teoria vygotskyana é a interação com outros, 

isto é, o sujeito é determinado por meio das suas relações com o outro, relações 

estas mediadas por instrumentos. É nesse sentido que destaco as interações entre 

os tutores a distância e seus formadores, para focalizar as regras da sua formação. 

Essas interações ocorrem por meio da linguagem e da troca, sendo a linguagem a 

principal via de mediação na formação e desenvolvimento do ser humano.  

Na ótica da teoria sócio-histórica, esta pesquisa busca detectar aquilo que os 

alunos-tutores, em sua formação, conseguem fazer e aprender no contexto digital, 

quando compartilham com outros sujeitos. Em outras palavras, é preciso examinar a 

ZPD desses aprendizes e as intervenções por meio da linguagem. É preciso 

entender o que ocorre, a meu ver, com esses sujeitos, em sua formação, quando 

discutem, nos fóruns, aspectos relacionados ao seu papel, às suas atribuições e aos 

desafios da EaD.  

Segundo a opinião de Anderson (2003a), interação é um conceito complexo 

na educação. O autor a define como “eventos recíprocos que requerem pelo menos 

dois objetos e duas ações, ocorrendo quando esses objetos e eventos se 

influenciam” (p.129)38. 

A interação no contexto digital tem sido investigada, afastando-se a ideia de 

que distância física entre os participantes pode ser um aspecto negativo na 

modalidade de EaD. Pesquisadores como Jonassen, 1991; Anderson e Garrison 

(1998) e Moore (2007) têm investigado como ocorrem as interações nesse ambiente. 

Anderson (2003), depois de observar vários modelos de interação que ocorrem na 

EaD, conclui que os seis modos de interagir nesse ambiente podem ocorrer entre: 1- 

aluno-professor; 2- aluno-conteúdo; 3- aluno-aluno; 4- professor-professor; 5- 

professor-conteúdo; 6- conteúdo-conteúdo. Vejamos como esses modelos se 

caracterizam: 

 

1- Aluno-professor: nesse tipo de interação há o feedback aos alunos, 

motivando-os a realizarem suas tarefas e estimulando-os ao aprendizado. 

                                                 
38 Texto original: “reciprocal events that require at least two objects and two actions. Interactions occur 
when these objects and events mutually influence one another”. 
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2- Aluno-conteúdo: a interação do aluno com o conteúdo ocorre por meio de 

materiais impressos e virtuais. As diferentes mídias que envolvem som, 

imagens, textos e vídeos proporcionam uma interação dinâmica e sugerem 

variadas fontes para o bom desempenho do aluno; 

3- Aluno-aluno: caracterizada pelo trabalho colaborativo e cooperativo, esta 

interação envolve o aspecto social da educação, a capacidade de trabalhar 

em equipe e o senso crítico; 

4- Professor-professor: oportunizada pelas redes virtuais, a interação entre os 

professores promove diferentes possibilidades de troca de experiências e 

auxílio aos iniciantes na modalidade EaD. O trabalho em equipe torna-se uma 

característica essencial para o alcance de resultados positivos; 

5- Professor-conteúdo: a criação de materiais exclusivos para a EaD, pelos 

professores, supervisionada por uma equipe de profissionais da área, é 

essencial nesse ambiente, pois a modalidade exige que esse material seja 

adequado ao contexto virtual e planejado com critérios próprios do ambiente;  

6- Conteúdo-conteúdo: esse tipo de interação é bastante complexo, pois alguns 

programas podem ser semiautônomos, proativos e adaptativos, utilizando 

recursos de inteligência artificial. Atualmente, ainda não se pode visualizar 

esse tipo de interação, mas no futuro, acredita-se que professores poderão 

criar e usar recursos de aprendizagem que se atualizem continuamente por 

meio dessa interação com agentes inteligentes. 

 

Em suma, os vários tipos de interação mencionados podem ocorrer de 

maneira síncrona e assíncrona. A utilização das ferramentas e recursos do ambiente 

virtual de aprendizagem, viabilizada por meio de um planejamento prévio, poderá 

influenciar significativamente as interações e o desenvolvimento dos cursos a 

distância. 

 

 

2.1.4 Componentes da atividade 
 

Esta seção não apenas define os elementos que Engeström descreve como 

constituintes de um sistema de atividade, mas também descreve os elementos 

constituintes do sistema de atividade escolhido para posterior análise do processo 
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de letramento digital na formação de tutores a distância. Fazem parte de um sistema 

de atividade os seguintes elementos: 

 

• Instrumentos: também conhecidos como artefatos mediadores, são os meios 

usados na relação entre o sujeito e o objeto. Os indivíduos usam os instrumentos 

para agir sobre o objeto e produzir um resultado; 

•  Sujeito: de acordo com a teoria, o sujeito pode ser um ou vários indivíduos 

engajados numa mesma atividade; funciona como agente. Esse sujeito pertence 

a uma comunidade e atua movido por um propósito; 

• Objeto: uma atividade é orientada para um objeto, suprindo uma necessidade 

coletiva. Esse objeto é o motivo da atividade. Para Engeström (1999), o objeto 

refere-se ao “espaço do problema” para o qual a atividade está direcionada, e é 

moldado ou transformado em resultado, com a ajuda dos instrumentos; 

• Regras: conjunto de normas, rotinas, hábitos e valores implícitos ou explícitos, 

estabelecidos por convenções e relações sociais dentro da comunidade, que 

regulam e organizam as ações dos sujeitos na atividade; 

• Comunidade: todos os sujeitos que se relacionam na construção do objeto; 

• Divisão de trabalho: consiste nas funções designadas para cada sujeito 

participante da comunidade, porém, todos participam em um trabalho de equipe, 

comunicando ações e resultados uns aos outros, num modelo colaborativo de 

trabalho; 

• Resultado (esperado): a realização do motivo da atividade. 

 

Esses elementos estão interligados em um mesmo contexto e não poderiam 

ser estudados separadamente. No entanto, podem ser focados especificamente, 

dependendo do objetivo da análise que se queira fazer. Nesta tese, o foco está nas 

as regras, sem deixar de lado, porém, os outros componentes, pois fazem parte do 

conjunto.  

Nesta pesquisa, considerando que o objeto do sistema de atividade escolhido 

como unidade de análise é a formação de tutores a distância, com foco no processo 

de letramento digital, o motivo das ações dos tutores se caracteriza pelo desejo de 

ter as habilidades e capacidades para exercer a função de tutores a distância. A 

meta a ser alcançada é a apropriação das ferramentas e recursos do ambiente de 

aprendizagem, para uma boa atuação nos curso de EaD. Assim, é importante situar 



75 

os componentes da atividade no contexto real da pesquisa. Para isso, descrevo 

cada um e faço uma conexão com o contexto da pesquisa: 

 

Instrumentos: ambiente virtual de aprendizagem Moodle e as ferramentas de 

comunicação que a Internet oferece; todo o material desenvolvido e disponibilizado 

aos alunos-tutores ao longo do curso. É válido sublinhar que também são 

considerados instrumentos outras ferramentas de comunicação externas ao 

ambiente Moodle, como por exemplo: MSN, Skype e e-mails pessoais; 

Sujeitos: alunos-tutores do Ifes, incluindo a equipe multidisciplinar do CEAD/Ifes; 

Objeto: formação dos professores do Ifes para a EaD / capacitação de tutores a 

distância; 

Regras: explícitas nos editais de seleção de candidatos, manuais dos tutores, termo 

de compromisso; implícitas, presentes nas interações entre os sujeitos e no próprio 

material, dependentes da linguagem; 

Comunidade: professores, alunos, pedagogos, estagiários, técnicos em informática, 

coordenadores e a equipe multidisciplinar do CEAD/Ifes; 

Divisão de Trabalho: para cada sujeito, uma função específica, porém todos 

trabalham em equipe. 

 

Esses elementos constituem o sistema de atividade e compõem a formação 

dos tutores do CEAD/Ifes para a EaD. Nesse contexto, o sistema ocupa um lugar de 

destaque, pois a inter-relação entre esses elementos se dá, na maioria das vezes, 

via rede. Torna-se importante ressaltar que os recursos midiáticos exercem grande 

impacto na atividade. 

Para Kuuti (1996, p.13)39, “a razão disso é que as ações são sempre situadas 

em um contexto, e é impossível entendê-las sem esse contexto”. Nesse aspecto, 

Kuuti (1999, p. 373)40, ao refletir sobre o sistema, afirma que este está em busca de 

um arcabouço que atualize antigas ferramentas conceituais para solucionar 

problemas por meio de novas formas de organização de trabalho, cujas 

transformações precisam de novos suportes. O momento é de busca de novos 

                                                 
39 Texto original: “The reason is that actions are always situated into a context, and they are 
impossible to understand without that context”. 
40 Texto original: “Seeing humans as creators of their activity contexts, it aims at reconstructing 
contexts in practice so that people are not just objects or subordinate parts but regain their role as 
creators”.   
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paradigmas. A autora acredita, ainda, que o próprio homem cria seu contexto de 

atividade:  

 
Ao ver os humanos como criadores dos seus contextos de atividade, o 
objetivo da teoria da atividade tem o potencial de reconstruir os contextos de 
práticas, pois as pessoas não são objetos ou partes subordinadas, mas sim, 
renovam seus papeis como criadores (KUUTI, 1999). 

 

Nesse sentido, um exemplo prático apresentado por Engeström (1987) revela 

que o computador é visto apenas como um meio de operações, ou seja, é usado 

para a leitura, na tela, dos resultados de pacientes em atividades na área da saúde. 

No caso desta pesquisa, o computador também tem essa função; no entanto, além 

disso, as ferramentas de comunicação têm uma grande influência no 

desenvolvimento do processo de formação, pois os professores encontram-se 

expostos a diferentes modos de visualização do conteúdo programático e 

pedagógico dos cursos, na atividade de formação. 

Minha proposta de análise, nesta pesquisa, é consonante com o modelo da 

Teoria da Atividade proposto por Engeström. Não tenho participação alguma no 

contexto; escolhi os sujeitos focais apoiada em minha aproximação com eles no 

local de trabalho, contexto da pesquisa, e em razão do fácil acesso aos dados, à 

possibilidade de observação de reuniões, participação em encontros e no módulo 

presencial do curso em questão. O sistema de atividade é descrito por mim, 

pesquisadora, a partir do acompanhamento das ações dos tutores. 

Apresento, a seguir, o sistema de atividade envolvido nesta pesquisa, 

esclarecendo que menciono a atividade 1 apenas na intenção de relatar a formação 

da equipe multidisciplinar do CEAD/Ifes, porém não será uma unidade de análise. 

Será analisada aqui a atividade 2. 
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        Atividade 1             Atividade 2 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 07: Organização do Sistema de Atividade 

 

A relevância da teoria da atividade está na compreensão de como os 

componentes se articulam na prática conjunta dos participantes e como a ligação 

entre eles influencia as mudanças sociais. Assim, um sistema de atividade está 

intimamente ligado à ideia de rede de atividades. Para esclarecer a conexão do 

objeto com o motivo da atividade, detalhadamente relato como as atividades 

ocorreram. Embora as atividades não compartilhem o mesmo objeto, estão inter-

relacionadas e compartilham o mesmo motivo: a formação dos especialistas e 

formadores e, depois, a dos tutores a distância do CEAD/ Ifes. 

A primeira atividade visou à formação de especialistas (equipe 

multidisciplinar) para dar início à implantação da EaD nas Instituições de Ensino 

Superior (IES) e nos Institutos Federais, incluindo o Ifes. Professores (sujeito) de 

várias instituições públicas federais (comunidade) se concentraram no Programa de 

Capacitação em EaD (objeto), curso desenvolvido pela Universidade Federal de 

Itajubá (UNIFEI), em Minas Gerais, instituição contratada pelo MEC para capacitar 

professores das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) selecionadas no 

primeiro edital da região Sudeste para atuarem na EaD. O curso foi desenvolvido na 

plataforma Teleduc, contando com os recursos do ambiente (instrumento). Por ter 

sido um curso totalmente online, as regras foram estabelecidas pela instituição no 

próprio ambiente. A negociação entre os participantes e os grupos formados (divisão 

de trabalho) envolveu a leitura de textos sobre os fundamentos da EaD e discussões 

em fórum. O grupo de professores do Ifes participou dessa capacitação com vistas a 

uma formação para atuar na modalidade EaD como especialistas. A equipe que 
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participou dessa capacitação deu origem à Equipe Multidisciplinar para o segundo 

sistema de atividade. 

A segunda atividade, o Curso de Capacitação de Tutores (CCT) (objeto) – foi 

desenvolvida pela equipe multidisciplinar do CEAD/UAB do Ifes (comunidade) após 

a formação do sistema de atividade 1. O objeto, nessa atividade, se transforma, 

objetivando a formação não mais de especialista, mas de tutores a distância 

(sujeito). Havia a necessidade de selecionar os primeiros tutores a distância do Ifes. 

Como esse foi o primeiro curso de capacitação oferecido pela instituição, 

caracterizou-se pela necessidade de fornecer conhecimento adequado a todos os 

envolvidos na gestão da modalidade. O curso envolveu participantes candidatos a 

tutor presencial, tutor de laboratório e coordenadores de polos. O módulo a distância 

desse curso foi desenvolvido na plataforma Moodle (instrumento), ambiente de 

aprendizagem virtual de livre acesso. Por isso, nessa atividade, focalizo as 

disciplinas AVA Moodle, essencial para a aprendizagem e conhecimento do 

ambiente; e Fundamentos Didáticos e Pedagógicos da EaD, planejada para discutir 

a base pedagógica da EaD por meio de atividades individuais e em grupos (divisão 

de trabalho). As regras que governaram a comunicação durante a disciplina foram 

estabelecidas pelo programa e pela comunidade, no desenvolvimento do projeto de 

implantação da EaD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 08: Modelo triangular da Atividade 1: Formação de Especialistas.41 

                                                 
41 Ressalto que a atividade apresentada na figura 8 tem como objetivo possibilitar ao leitor maior 
compreensão sobre o contexto da pesquisa. Não será aqui analisada. 
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Figura 09: Modelo triangular da Atividade 2: Capacitação de Tutores 
 

A próxima seção é reservada à discussão teórico-metodológica das regras e 

da divisão de trabalho, componentes da Teoria da Atividade que representam as 

relações sistêmicas existentes entre o sujeito na comunidade e seu ambiente. 

Discuto os tipos de regras, os papéis designados aos sujeitos da comunidade, a 

forma como esta se organiza e o modo como se dá a divisão de trabalho, 

especificamente na atividade 2, por se tratar da atividade que enfoca a fase 

fundamental da formação dos tutores a distância, sujeitos focais da pesquisa. 

 

 

2.1.5 Regras  
 

Ao organizar suas falas e ao desempenhar seus papéis, o homem faz mais do 

que informar e ser informado sobre as coisas do mundo: ele agrega novas formas de 

organização do próprio pensamento, adquire novos pensamentos e amplia a 

consciência de si próprio, de seu lugar no mundo e de sua responsabilidade social. 

Além disso, para ser compreendido, depende de processos de comunicação cada 

vez mais claros, fidedignos e apropriados. Por isso, um sistema, como outros 

contextos, possui regras. 

Como já dito, existe uma relação direta entre os elementos da atividade. 

Segundo Engeström (1987), as ações dos indivíduos em um sistema são sempre 

mediadas tanto pelos instrumentos e signos quanto pelas regras que a comunidade 
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define, explícitas ou implícitas, quanto, ainda, pela divisão de trabalho nessa 

comunidade, ou seja, os papéis e as tarefas que cabem a cada sujeito. 

Destaco as regras, neste trabalho, compartilhadas com a comunidade e 

diretamente ligadas aos instrumentos utilizados na atividade. Uma discussão sobre 

esse elemento é importante porque o processo de formação dos tutores a distância 

é um processo de aprender coisas novas, o que implica novas regras, diferentes das 

que o professor conhece e segue ao dar aulas presenciais. Outro motivo importante 

para a escolha desse elemento refere-se ao fato de a atividade de formação ser um 

processo do fazer, um acontecimento do qual os sujeitos participam, inseridos em 

uma comunidade. As regras, segundo Engeström (1999), têm papel fundamental na 

realização da atividade e em sua organização, por regular e limitar as ações dos 

sujeitos envolvidos. 

Para Engeström, as regras se mostram, de maneira explícita ou implícita, 

como normas estabelecidas por convenções e relações sociais dentro da 

comunidade. Essas regras determinam ou regulam as interações entre os sujeitos 

da atividade por meio dos instrumentos usados na mediação. Engeström (1999) 

afirma que um sistema de atividade é sempre heterogêneo e multifocado e existe 

uma constante construção e renegociação em que as tarefas são redesenhadas e 

as regras reinterpretadas. 

Seguindo o raciocínio desse pesquisador, as regras são normas e sanções 

que governam e regulam o processo de desenvolvimento das atividades. Elas 

representam procedimentos corretos, previstos e esperados nas interações entre os 

participantes de uma comunidade, fazendo a ponte, a intermediação entre aquela e 

os sujeitos. Na verdade, elas se constituem na própria atividade, implícitas ou não, 

predeterminadas ou não, e são, muitas vezes, geradas no próprio sistema, no 

decorrer da atividade. 

Na comunidade do CEAD/Ifes, a equipe multidisciplinar representa o poder 

vertical, visto que essa a equipe criou o planejamento pedagógico do curso e que é 

responsável pelo andamento e desenvolvimento do curso. Por outro lado, os 

professores seguem as orientações que recebem dessa equipe. Esta, por sua vez, 

divide um grande grupo em pequenos grupos. Esses pequenos grupos, que 

representam uma divisão horizontal, organizam-se entre si, numa interação 

frequente, articulando a realização das atividades propostas pelo formador. 



81 

Assim, tanto as regras como a divisão de trabalho são estabelecidas com o 

objetivo de organizar a atividade para alcançar seu motivo real. Kuuti (1995) já 

afirmava que a organização da comunidade, relacionada à divisão de trabalho, 

também está relacionada ao processo de transformação do objeto em resultado. 

Para vencer o desafio de preparar seus professores para a transição da 

modalidade de ensino presencial para a modalidade EaD, o Ifes, visando a uma 

preparação de qualidade para seus tutores, desenvolveu, por meio de uma equipe 

multidisciplinar, um curso de capacitação em EaD, voltado para as questões 

didático-pedagógicas e para o domínio de ferramentas próprias do ambiente virtual 

de aprendizagem Moodle, plataforma escolhida pela instituição para a realização de 

seus cursos a distância. 

Essa preocupação surgiu da necessidade de atender ao Decreto 5.622/2005, 

parágrafo 8 do artigo 12, em que consta a exigência do MEC para o credenciamento 

de uma instituição pública federal para a oferta de cursos a distância. Como já 

mencionado na introdução deste trabalho, é requerido que a instituição “apresente 

corpo docente com as qualificações exigidas na legislação em vigor, e 

preferencialmente, com formação para o trabalho com educação a distância”. 

Finalizo as seções que trataram da teoria da atividade e apresento, a seguir, a 

linha metodológica adotada para alcançar os objetivos propostos para a pesquisa. 
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CAPÍTULO III: Metodologia da Pesquisa 
 

 

 
Os princípios organizadores do conhecimento 
humano são aqueles que permitem a construção 
subjetiva da objetividade. Decerto que um sujeito 
isolado só imperfeitamente pode aceder ao 
conhecimento objetivo. Este, precisa, pois, de 
comunicações inter-subjetivas, confrontações e 
discussões críticas. 

Edgar Morin (1986, p.198) 
 

 

Neste capítulo apresento a natureza da pesquisa e a linha metodológica que 

a embasa. Relato suas características para, em seguida, apresentar um histórico do 

Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) e da Universidade Aberta do Brasil (UAB), 

contextos mais amplos envolvidos no desenvolvimento da pesquisa. Apresento 

também os participantes e a descrição do curso de capacitação de tutores (CCT)42, 

destacando-o como objeto de análise, recortando as duas disciplinas realizadas no 

ambiente virtual de aprendizagem. 

 

 

3.1. Natureza da Pesquisa 
 

Esta pesquisa tem como base metodológica a pesquisa etnográfica 

qualitativa. Segundo Goldenberg (1999), os pesquisadores que adotam a 

abordagem qualitativa se opõem àquela que defende um modelo único de pesquisa 

para todas as ciências, já que as ciências sociais têm sua especificidade, o que 

pressupõe uma metodologia própria. Na abordagem qualitativa, o pesquisador 

procura aprofundar-se na compreensão dos fenômenos que estuda – ações dos 

indivíduos, grupos ou organizações em seu ambiente e contexto social –, 

interpretando-os segundo a perspectiva dos participantes da situação enfocada, sem 

                                                 
42 O curso de capacitação de tutores a distância é composto por um conjunto de disciplinas e tarefas 
didático-pedagógicas que têm como objetivo principal oferecer uma formação sobre 
acompanhamento e monitoramento de alunos que fazem cursos a distância. Criou-se uma estrutura 
de disciplinas responsáveis pela formação tanto pedagógica quanto tecnológica. O curso teve como 
objetivo capacitar profissionais graduados em áreas específicas para atuarem como tutores a 
distância em cursos de EaD.  
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se preocupar com representatividade numérica, generalizações estatísticas e 

relações lineares de causa e efeito. 

Ressalto que o estudo etnográfico, com base na abordagem qualitativa, 

possui características próprias. A observação e a entrevista são elementos que 

fazem parte dos procedimentos de coleta de dados. Nesta pesquisa, 

especificamente, será considerada a observação. Como aponta Halloway (1997), 

além da observação e entrevistas, o estudo etnográfico se valida de documentos, 

cartas, diários e fatos históricos de um determinado grupo em que os participantes e 

suas ações são observados. Esse autor destaca a ação do pesquisador que implica 

estudar as regras de uma cultura e as mudanças que podem ocorrer em um 

determinado contexto, com o decorrer do tempo. 

A dificuldade de escolha por uma metodologia coerente com o contexto da 

EaD ocorre por ela ainda não possuir teorias próprias e técnicas etnográficas 

consolidadas. Uma discussão metodológica ainda flui entre os pesquisadores, e 

optei por observar as articulações do processo inicial da implantação do EaD no 

contexto local da pesquisa, para, após isso, decidir como coletar dados significantes.  

Para Halloway (1997), a observação é uma estratégia de coleta de dados em 

que a ação do pesquisador é observar o lugar e as pessoas em seu ambiente 

natural e ainda ouvir as pessoas envolvidas no estudo. O ambiente a observar pode 

ser aberto, em que outras pessoas podem estar presentes, ou fechado, em que 

apenas os sujeitos envolvidos aparecem no contexto. Em particular, o ambiente 

educacional é considerado um ambiente fechado, haja vista o número limitado de 

pessoas no contexto, ou seja, apenas alunos e tutores ou professores especialistas 

autorizados fazem parte do ambiente pesquisado. 

Para que eu pudesse observar o processo de implantação da educação a 

distância no Ifes e estar presente às reuniões de coordenadores, foi necessária uma 

autorização do Diretor de Ensino da instituição. Na qualidade de pesquisadora, 

segundo Halloway (1997), meu papel foi de observadora. Essa condição significa 

que não tive participação ativa no processo investigado. O autor usa uma metáfora 

para classificar esse tipo de observador. Na visão dele, esse observador é uma “fly 

on the wall”, metáfora apropriada à minha atuação de apenas observar o contexto da 

pesquisa. Outra metáfora apropriada a essa abordagem metodológica é aquela em 

que o pesquisador observa o contexto de pesquisa através de um espelho de dois 

lados, que não são visíveis e não têm impacto na situação, ou seja, nossa imagem 
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não se reflete na pesquisa. 

Diferentemente das pesquisas tradicionais em ambientes de sala de aula 

presencial, as técnicas etnográficas aplicadas à comunicação online, segundo Braga 

(2006, p.1), apresentam um grande desafio metodológico. Ela sugere que 

 
um primeiro ponto importante que deve estar no horizonte metodológico da 
pesquisa diz respeito ao momento histórico em que ela se realiza. O processo 
de interação social ocorrente no interior dos ambientes proporcionados pela 
internet é recente, e parte das estratégias individuais e grupais não herdadas, 
mas adquiridas por apropriação e adaptação de regras já estabelecidas, 
próprias de outros contextos relacionais. 

 

A autora usa o neologismo “netnografia” (nethnography = net + ethnography), 

termo cunhado por um grupo de pesquisadores norte-americanos em 1995, para se 

referir à observação em contexto digital. Apesar de ser uma pesquisadora do tipo “fly 

on the wall”, Braga (2006, p.5) me chamou a atenção para um tipo de observação 

participante, mesmo que invisível. Ela usa o termo “lurking” e afirma que, nessa 

condição, a observação na pesquisa 

 
irá viabilizar a apreensão de aspectos daquela cultura, possibilitando a 
elaboração posterior de uma descrição densa, que demanda uma 
compreensão detalhada dos significados compartilhados por seus membros 
e da rede de significação em questão. 

 

As categorias que formam a unidade do fazer etnográfico, segundo Braga, 

incluem participar, observar e descrever; e a condição que possibilita o ofício do 

etnógrafo se caracteriza pela imersão e pela experiência da efetiva participação no 

ambiente pesquisado. Neste trabalho, tive a possibilidade de acessar várias salas do 

ambiente Moodle, ambiente de aprendizagem desta pesquisa, sem que o usuário o 

percebesse. Isso me tornou uma participante invisível; não interagi com nenhum dos 

alunos ou professores, tanto que na categoria participante, no ambiente Moodle, 

ocupei a posição ‘oculto’, decisão tomada pela coordenadora do projeto UAB/Ifes, 

uma vez que não fiz parte da equipe responsável pelo processo de desenvolvimento 

do curso. 

A pesquisa qualitativa de base etnográfica é caracterizada, na opinião de 

Moita Lopes (1996), pela preocupação com todo o contexto social da sala de aula e 

com a visão que os participantes desse contexto têm sobre o que está acontecendo. 

Mesmo que a pesquisa não tenha a sala de aula tradicional como ambiente central 
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de observação, é relevante dizer que ela se enquadra na tradição interpretativista de 

pesquisas nas ciências sociais. Moita Lopes (op cit., p.167) afirma: “A observação é 

guiada pelos próprios dados que se apresentam ao pesquisador, que vai, então, 

construir, através de instrumentos de pesquisa específicos (notas de campo, diários, 

gravações, entrevistas etc.)”. 

 

 
3.2 Contexto da Pesquisa 
 

Nesta seção, situo o leitor em relação ao contexto da pesquisa, em seu 

sentido mais amplo, a criação do sistema UAB e a parceria com Instituto Federal do 

Espírito Santo (Ifes), que iniciou a implantação da modalidade de educação superior 

a distância em 2007. A seguir, descrevo seu contexto específico, o curso de 

capacitação de tutores (CCT), desenvolvido pela equipe multidisciplinar do 

CEAD/Ifes. Para melhor contextualizar o desenvolvimento desse curso, primeiro 

descrevo participantes e a estrutura do curso de formação dos especialistas, o qual 

deu origem ao CCT. Além disso, os procedimentos de coleta e de análise também 

são descritos neste capítulo. Vale ressaltar que todas as informações mencionadas 

a respeito das articulações que implicam a implantação da EaD no local da pesquisa 

foram coletadas por meio de observações de reuniões da equipe responsável pelos 

projetos e da coordenação do sistema UAB, no Ifes, autorizadas pelos responsáveis. 

 

 

3.2.1 Universidade Aberta do Brasil 
 

O Ministério da Educação – MEC – estabeleceu recentemente as políticas 

para a universalização do acesso ao ensino superior. Muitas estratégias têm sido 

delineadas e executadas ao longo desses últimos anos na oferta de cursos em EaD 

no país e uma das políticas foi a criação do Sistema UAB, institucionalizado por 

decreto no ano de 2005. Esse sistema prevê a oferta de cursos na modalidade a 

distância, com a participação dos seguintes segmentos: MEC, Instituições Públicas 

de Ensino Superior e Municípios, Estados e Distrito Federal; estes últimos, por 

apresentarem propostas de implantação de polos municipais de apoio presencial 

nas cidades do interior em que serão ofertados os cursos. Já as instituições de 
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ensino devem apresentar propostas de cursos superiores na modalidade de 

educação a distância, a serem ofertados com o apoio de polos municipais. 

Essa iniciativa do governo tem por principal objetivo, como consta no portal do 

MEC, incentivar o ensino superior com cursos a distância, para atender os alunos 

interioranos, que não têm acesso às universidades privadas ou públicas. As 

instituições credenciadas no MEC para ministrar cursos a distância no sistema UAB 

possuem uma equipe multidisciplinar cujos membros exercem variadas funções; os 

tutores são parte fundamental nessa equipe. A tutoria a distância atua a partir da 

instituição, mediando o processo de aprendizagem dos alunos geograficamente 

distantes. Sua função, de acordo com o Edital no 2/2008 de seleção e capacitação 

de tutores a distância do CEAD/Ifes, de interesse desta pesquisa, diz que o tutor a 

distância “fará a orientação e acompanhamento dos alunos observando a 

participação e envolvimento destes nas atividades desenvolvidas online, observando 

o item 4 descrito no manual do candidato”. Por sua vez, o item 4 do manual do 

candidato traz uma descrição de as atribuições do tutor a distância, que consiste em:  

 
Recorte 1 
1. Cada tutor a distância acompanhará em sua disciplina de 30 a 40 alunos; 
2. Os tutores a distância contarão com acompanhamento pedagógico do 

CEAD – Centro de Educação a Distância, dos professores especialistas e 
do suporte de tecnologia CEFETES; 

3. Os tutores a distância serão responsáveis por esclarecer dúvidas dos 
alunos em até 24 horas, exceto sábados (a partir das 13h), domingos e 
feriados nacionais; 

4. Os tutores a distância poderão recorrer ao professor especialista caso 
tenham dificuldades em solucionar dúvidas enviadas por alunos; 

5. Os tutores a distância irão corrigir todas as atividades enviadas através 
do ambiente virtual de aprendizagem e poderão auxiliar na correção de 
exercícios, trabalhos e provas escritas, se assim for solicitado pelo 
professor especialista; 

6. Os tutores a distância terão como responsabilidade acompanhar o 
desempenho dos alunos buscando incentivá-lo no desenvolvimento das 
tarefas interagindo através do ambiente virtual de aprendizagem; 

7. Os tutores deverão interagir freqüentemente com o professor especialista 
e tutor presencial; 

8. Os tutores deverão participar de reuniões previamente agendadas, 
presenciais ou não, com Professores Especialistas, Coordenação do 
Curso e/ou Coordenação do CEAD.    

 
 A qualidade da aprendizagem na EaD está diretamente ligada à atuação do 

tutor a distância. Nesse sentido, as características de sua formação são 

fundamentais para que ele alcance um nível de atuação de acordo com os 
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parâmetros e com o projeto político-pedagógico da instituição mantenedora do curso 

a distância em que vai atuar.  

 Minha visão desse profissional é que ele também tem a função de formador, 

mesmo que não receba essa denominação, já que ele vai trabalhar com seres 

humanos também em formação. Nessa perspectiva, sua importância de atuação na 

EaD não desmerece atenção; pelo contrário, merece mais atenção do que a 

revelada nas poucas pesquisas a respeito de suas características. A formação desse 

profissional para atuar em ambientes digitais representa, na visão de Alves (2007, 

p.119), “uma das pedras angulares imprescindíveis em qualquer tentativa de 

renovação em EaD”.  

A partir das iniciativas do MEC em relação à EaD e com a evolução das 

tecnologias de informação e de comunicação, as instituições de ensino superior no 

Brasil, por meio desse sistema, finalmente iniciam uma trajetória sócio-histórica 

nessa modalidade, podendo, nessa nova fase, nesse novo contexto, chegar a um 

nível de funcionalidade similar ao dos modelos internacionais mencionados. Kipnis 

(2009) explica a proposta do sistema UAB, o fio condutor da implantação da EaD 

nas universidades e instituições brasileiras. 

 
O sistema Universidade Aberta do Brasil - UAB – não propõe a criação de 
uma nova instituição de ensino, mas sim, a articulação das já existentes, 
possibilitando levar ensino superior público de qualidade aos municípios 
brasileiros que não possuem cursos de formação superior ou cujos cursos 
ofertados não são suficientes para atender a todos os cidadãos (p.213).    

 

O Programa UAB conta, hoje, com 88 instituições públicas entre 

universidades federais, universidades estaduais e Institutos Federais de Educação 

Profissional e Tecnológica (IFETs); já tem a participação de 557 polos de apoio 

presencial43 que teve suas atividades iniciadas em 2007, em 289 municípios 

brasileiros distribuídos em todos os estados da federação. Em nova chamada 

pública, no segundo edital do MEC, todos os outros municípios que ainda não 

faziam parte do sistema UAB foram convidados a se credenciar e a oferecer ensino 

superior público e gratuito à sua comunidade. Atualmente, o Ifes possui 23 polos em 

                                                 
43 Os polos de apoio presencial são locais com instalações físicas e infraestrutura tecnológica de 
suporte e atendimento remoto aos estudantes e professores. Uma definição mais completa se 
encontra no EDITAL DE SELEÇÃO UAB nº. 01/2006-SEED/MEC/2006/2007, no item 3, sobre a 
terminologia. 
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todo o Espírito Santo. 

No primeiro edital, as instituições federais foram convocadas a apresentar 

propostas de projetos de cursos superiores na modalidade EaD, incluindo recursos 

humanos, projeto pedagógico, indicação do número de vagas, cronograma de 

execução do curso e das necessidades específicas relativas ao polo de apoio 

presencial quanto à infraestrutura física e logística. Todas as propostas nessa 

chamada pública deveriam ser implantadas, prevendo a oferta dos cursos superiores 

a distância para o ano de 2008. 

O Ifes enviou a proposta do curso “Tecnologia em Análise de 

Desenvolvimento de Sistemas” (TADS), um curso que já ocorria na modalidade 

presencial na Uned-Serra, reformulado para a modalidade a distância, e obteve a 

devida aprovação. O passo seguinte foi a seleção de professores por região, para 

participar do Programa de Capacitação em EaD, que seria oferecido pela 

Universidade Aberta do Brasil (UAB), realizado pela UNIFEI. 

Segundo o MEC, a UAB deve contar com 600 mil alunos em 2012, um 

número insignificante em relação a outros países com sistema similar; no entanto, é 

um começo e todo começo tem suas complexidades e adaptações. Esse é um 

momento de adaptação e mudanças paradigmáticas, processo que demanda tempo 

e experiências acumuladas. 

 

 

3.2.2 Histórico do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) 
 

Esta seção é reservada ao amplo contexto do local de origem da pesquisa. O 

Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) foi oficializado em 23 de setembro de 1909, 

no governo de Nilo Peçanha. Foi regulamentado pelo Decreto 9.070, de 25 de 

outubro de 1910, denominando-se Escola de Aprendizes Artífices do Espírito Santo. 

Teve, inicialmente, o propósito de formar profissionais artesãos voltados para o 

trabalho manual, um fator de efetivo valor social e econômico, com um ensino para a 

vida. 

A partir de 1937, denominada então de Liceu Industrial de Vitória, passou a 

formar profissionais voltados para a produção em série, porém com características 

artesanais. Em 25 de fevereiro de 1942, o Liceu Industrial foi transformado em 

Escola Técnica de Vitória e, em 11 de dezembro de 1942, foi inaugurado o prédio 
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onde funciona até hoje. Na época, contava com internato e externato, oficinas e 

salas de aula para atender aos cursos de artes de couro, alfaiataria, marcenaria, 

serralheria, mecânica de máquinas, tipografia e encadernação. 

Em 3 de setembro de 1965, baseada num modelo empresarial, passou a ser 

denominada Escola Técnica Federal do Estado do Espírito Santo (ETFES). A partir 

de março de 1999, já com nova proposta, a Escola Técnica passou a ser um Centro 

Federal de Educação Tecnológica (CEFET), possibilitando novas formas de atuação 

e caracterizando um novo paradigma de instituição pública profissionalizante. 

Em 12 de março de 2001, foram iniciadas as atividades letivas na Unidade de 

Ensino Descentralizada de Serra (Uned-Serra), oferecendo cursos técnicos em 

Automação Industrial e em Informática. 

Em 2004, o Cefetes passa a ser uma Instituição de Ensino Superior mediante 

os Decretos 5.224 e 5.225. Esses decretos foram substituídos pelo Decreto 5.773, 

que denominou, em 2009, a atual instituição Ifes.  

O Ifes, antes de ter seus cursos a distância aprovados pelo MEC, oferecia 

apenas os cursos nos seguintes níveis: 

 

Nível Médio: 14 cursos técnicos subsequentes e 8 cursos técnicos integrados ao 

Ensino Médio. 

Graduação: 5 cursos superiores de Tecnologia, 2 cursos de Engenharia e 1 curso 

de Licenciatura. 

Pós-Graduação Presencial: 3 cursos de Especialização: Engenharia de Produção; 

Educação Profissional Técnica; Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

 

 Atualmente oferece os seguintes cursos na modalidade a distância: 

 

Graduação a Distância: 2 cursos:Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas; Licenciatura em Informática.  

 

Pós-Graduação a Distância: Educação Profissional Integrada à Educação de 

Jovens e Adultos (EJA); Gestão Pública Municipal; Informática na Educação. 

Com relação à sua missão, o Instituto Federal do Espírito Santo se propõe a 

promover educação profissional e tecnológica de excelência por meio do ensino, 

pesquisa e extensão, com foco no desenvolvimento humano sustentável. Além 
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disso, em seu projeto de implantação da EaD, afirma possuir valores que dizem 

respeito a: 

 

• Qualidade e excelência na educação profissional e tecnológica; 

• Competência profissional dos servidores, sintonia e flexibilidade para 

integração com todos os segmentos. Ética nas ações e nos relacionamentos; 

• Humanização-valorização do ser humano como foco das decisões; 

• Responsabilidade social e sustentabilidade por meio do ensino, pesquisa e 

extensão44. 

 

Em suma, a instituição demonstra, como visto nesse pequeno histórico, 

interesse em continuar a missão de oferecer cursos de qualidade com base em 

valores que incluem competência e qualificação de seus profissionais. Nessa 

direção, inserem-se os cursos na modalidade a distância. 

 

 

3.2.3 Ifes e CEAD 
 

O Ifes é uma instituição que se caracteriza por atuar na modalidade 

presencial, desde a formação inicial de profissionais até a pós-graduação. 

Após aprovação do Curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas no Edital de Seleção UAB nº. 01/2005 /SEED/MEC, criou-se o CEAD, com 

o objetivo de implantar cursos na modalidade a distância. A UAB foi um marco para 

a implantação de educação a distância no Ifes. Essa implantação ocorreu de modo 

gradual e teve, inicialmente, a aprovação do projeto do curso, passando pelo 

planejamento de ações estratégicas e pela execução dessas ações. 

O planejamento de ações estratégicas de implantação da UAB no Ifes teve 

as seguintes diretrizes norteadoras: 

 
• A organização de espaço próprio, físico e institucional, devidamente 

equipado com uma infraestrutura física, tecnológica e a designação de 
pessoal administrativo, de apoio e suporte às atividades; 

•  A organização de uma equipe multidisciplinar e sua capacitação em torno 
das propostas e metodologias da Educação a Distância; 

                                                 
44 Disponível em <http://www.ifes.edu.br> Acesso em: 15/08/2009. 
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• O incentivo à comunidade escolar, ao desenvolvimento de cursos a 
distância nos níveis de: extensão, especialização e graduação e 
implementação de metodologia de ensino a distância em disciplinas dos 
cursos de graduação; 

• O fomento de pesquisas relacionadas às tecnologias de informação e 
comunicação que possam contribuir com a formação de professores da 
educação básica e assim garantir melhorias na qualidade da educação no 
país; 

• A definição de uma estrutura que garanta o funcionamento sistemático 
dos cursos em EaD por meio de equipes que elaboram os materiais 
didáticos, mecanismos de entrega desses materiais, equipe de tutoria, um 
sistema formalizado de avaliação e serviços de comunicação (BALDO et 
al., 2008, p.2). 

 

Para garantir a implantação da UAB de forma, visando ao envolvimento dos 

profissionais e à preparação do curso proposto, fez-se necessária a capacitação da 

equipe multidisciplinar focalizando o gerenciamento de cursos a distância e as 

propostas metodológicas da Educação a Distância. 

Atualmente, essa equipe multidisciplinar está assim constituída: professores 

conteudistas / especialistas, coordenadora da UAB, coordenador de curso, 

coordenação de produção de material, coordenação pedagógica, coordenador de 

ambiente virtual de aprendizagem, coordenador de infraestrutura, coordenador de 

planejamento e pessoal de apoio administrativo, conforme figura a seguir: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10: Organização do CEAD / Ifes segundo Baldo et al. (2008) 
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3.2.4. Modelo de formação do Ifes 
 

O modelo usado na formação dos especialistas e tutores do Ifes pautou-se 

em uma primeira exigência: todo professor convidado a participar do projeto deveria 

ter formação e experiência presencial na disciplina em que fosse trabalhar. Esse pré-

requisito facilitaria a elaboração dos materiais didáticos do curso, virtuais e 

impressos. Em seguida, mais sete passos foram articulados para que fosse ativada, 

nos tutores, a conscientização a respeito das mudanças necessárias ao ambiente 

virtual de aprendizagem. Aspectos didáticos e pedagógicos da EaD foram 

destacados no curso de capacitação de tutores a distância, tratado nesta 

investigação. A figura seguinte resume a articulação desses passos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11: Modelo de Formação do Especialista segundo o CEAD/Ifes, 2008. 

 

Como visto, oito passos foram articulados para a implantação da EaD no Ifes 

e para a preparação do professor para o contexto digital: o primeiro foi contratar 

professores com experiência no curso superior, na modalidade presencial. Em 

seguida, esses professores foram capacitados45 por meio de um programa proposto 

                                                 
45 O uso do termo justifica-se por se tratar de um curso de preparação para a EaD com curta duração, 
por isso não é considerado pela equipe como uma formação. 
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por uma universidade contratada pelo MEC, a UNIFEI. O programa focalizava a 

atuação do profissional como especialista. O segundo e o terceiro passos da 

formação do professor especialista fazem parte do conteúdo do próprio curso 

discutido nesta tese. Ambos estão relacionados ao funcionamento de um curso a 

distância. No quarto passo, o tutor é exposto, como aluno, a situações simuladas no 

ambiente de aprendizagem, para ter um primeiro contato com a nova realidade de 

ensino e de aprendizagem. Já o quinto passo se refere ao planejamento das 

disciplinas com os professores especialistas/conteudistas46. Estabelecidos os prazos 

para a conclusão desse planejamento, em razão do início previsto para o curso, o 

professor recebe o auxílio de toda a equipe multidisciplinar, para produção do 

material instrucional e gestão da disciplina. O sétimo passo se refere ao andamento 

da disciplina; nesse momento, os professores especialistas recebem orientações, 

simultaneamente ao que ocorre com os tutores a distância. O último passo se refere 

à avaliação de resultados e à apresentação de propostas de melhorias para o curso. 

Atualmente, já na versão IV do CCT, várias mudanças foram incorporadas ao curso, 

em função das avaliações ocorridas. 

Esses passos da formação dos professores do CEAD foram aqui destacados 

para melhor compreensão do curso de formação de especialistas e tutores a 

distância, atividade 1 da rede de atividades nesta pesquisa, como explicado no 

capítulo 2. É bom lembrar que contemplo a descrição dessa atividade também para 

melhor compreensão da unidade de análise central da pesquisa: a formação dos 

tutores a distância. 

 

 

3.2.5 Formação dos especialistas – atividade 1 
 

A título de contextualizar a formação dos tutores a distância, menciono o 

curso que formou os especialistas, ofertado por uma instituição credenciada e 

contratada pelo MEC/SEED, em parceria com a UAB. O objetivo foi formar 

professores para a implantação da EaD nas universidades e institutos públicos 

federais, incluindo o Ifes. A Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI), em Minas 

                                                 
46 No CEAD/Ifes, professor especialista e professor conteudista são representados pelo mesmo 
profissional. Trata-se do professor que desenvolve o planejamento da disciplina e prepara o material 
didático impresso, disponibilizado ao aluno. 
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Gerais, foi a instituição contratada pelo MEC para formar esses profissionais das 

Instituições de Ensino Superior (IES), selecionados no primeiro edital da região 

sudeste, pela Web47. 

A seleção dos professores do Ifes, participantes desse curso, teve como base 

os seguintes critérios: 

 

1- Ter alguma experiência em EaD; 

2- Experiência no curso presencial (TSI) já existente na Uned-Serra; 

3- Disponibilidade. 

 

O “Programa de Capacitação em EaD” foi um curso totalmente a distância, 

dividido em três módulos. Teve como principal objetivo: 

 
Capacitar os docentes das IES participantes do sistema UAB para o 
planejamento, a produção, a administração, o gerenciamento, a avaliação e a 
elaboração de conteúdos específicos focados na aprendizagem por meio de 
cursos via Web. 

 

O curso, desenvolvido em ambiente Teleduc, ocorreu de novembro de 2006 a 

abril de 2007, com intervalo em janeiro. Teve duração de sete semanas, com 33 

aulas; cada aula foi programada para que os professores alunos participassem de 

atividades diariamente, porém com a flexibilidade de realizá-las em qualquer horário 

do dia. No mês de janeiro, as atividades propostas tiveram prazo mais longo (ao 

longo do mês) para serem realizadas. Na primeira aula do curso, os professores 

alunos recebem uma mensagem de apresentação e orientação para aprender a 

navegar no Teleduc e iniciar suas tarefas por meio da ferramenta “atividades”. O 

quadro abaixo mostra os temas, objetivos, carga horária e atividades do curso: 

 

 
 

TEMAS 
 

 
OBJETIVOS 

 
CARGA 

HORÁRIA 

 
ATIVIDADES 

Funções das ferramentas 
do Teleduc 

Dominar os recursos 
disponibilizados no Teleduc, 
como aluno e como formador. 

15 horas Atividades teóricas e 
práticas 

Fundamentos de EaD Discutir tanto a aprendizagem 
que se realiza quanto seus 
desafios. 

5 horas 
 

Leitura de textos e 
fóruns de discussão 

                                                 
47 Essa capacitação pode ser encontrada na URL: http://unifeiEaD.unifei.edu.br/ 
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Abordagens teórico-
pedagógicas de cursos de 
EaD 

Desenvolver análise e 
reflexão sobre as teorias 
pedagógicas e suas 
aplicações na EaD. 

7 horas 
 

Leitura de textos e 
exercícios 
 

Estilos de aprendizagem Fornecer subsídios para o 
desenvolvimento de 
estratégias adequadas aos 
diferentes estilos de 
aprendizagem. 

7 horas Leitura de textos, 
identificação e análise 
dos estilos de 
aprendizagem dos 
participantes 

Aprendizagem 
colaborativa 

Apresentar os fatores 
importantes que 
fundamentam a sua 
aplicação de atividades 
colaborativas em ambientes 
virtuais e sua influência no 
sucesso de um curso. 

8 horas Leitura de textos e 
compartilhamento de 
experiências e ideias 
entre os participantes 

Mídias para EaD Desenvolver análise e refletir 
sobre as vantagens e 
desvantagens das diferentes 
mídias disponíveis para EaD. 

8 horas 
 

Leitura de textos e 
avaliação das mídias 

Equipe multidisciplinar de 
projetos de EaD 

Apresentar as áreas 
profissionais e as 
competências necessárias de 
uma equipe de EaD. 

 
 

8 horas 
 

Leitura de textos e 
exercícios 

Produção de materiais em 
EaD via Web 

Identificar os aspectos 
fundamentais da produção de 
materiais didáticos para EaD 
via Web. 

10 horas Leitura de textos e 
construção de 
documentos HTML 

Quadro 02: Conteúdo do curso de capacitação da UNIFEI 

 

Percebe-se que a base do curso contou com várias leituras de textos, tendo, 

no entanto, um momento de prática envolvendo a plataforma Teleduc. O curso 

contou com nove formadores doutores e mestres em diferentes áreas. Além desses, 

o curso contou com dois profissionais para suporte técnico e cinco estagiários do 

curso de informática da própria universidade contratada, a UNIFEI. A seguir, 

apresento o quadro representativo dos formadores, com informações extraídas do 

perfil de cada um, perfil esse registrado no Teleduc. Três deles não registraram suas 

formações. Os nomes dos formadores estão representados por suas iniciais, para 

preservar suas identidades. 
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FORMADOR FORMAÇÃO 

A.P.J Computação 
A.T.L.A Dr. Engenharia Elétrica 
A.N.S História 
B.I.L.L - 

C.R - 
D.B.B Dr. Engenharia de Produção 
E.A.A - 
F.S Computação 

G.S.B Doutorando: Robótica 
Autônoma Cooperativa 

R.M Dr. Microbiologia do Solo 
Quadro 03: A formação dos formadores da UNIFEI 

 

O processo de letramento digital que ocorreu nesse programa de capacitação 

em EaD incluiu a leitura de vários textos da área, além de discussões em fóruns. 

Essas atividades fizeram com que os professores passassem por um período de 

familiarização tecnológica com o ambiente de aprendizagem Teleduc, propiciando-

lhes o conhecimento de recursos e ferramentas de suporte de um AVA para lhes dar 

condições de exercer as práticas sociais de leitura e escrita no contexto digital, 

necessárias ao bom desenvolvimento dos cursos a distância. 

É importante lembrar que esse primeiro grupo de professores que passaram 

pelo Programa de Capacitação em EaD da UNIFEI realizou o curso no ambiente de 

aprendizagem Teleduc, totalmente a distância. No entanto, a plataforma usada na 

formação dos tutores a distância, unidade central de análise dos dados da pesquisa, 

é a plataforma Moodle. 

Na seção seguinte, descrevo o curso que constitui a formação dos tutores a 

distância – Curso de Capacitação de Tutores (CCT), denominado atividade 2, 

unidade central da investigação. 

 

 

3.2.6 Formação dos tutores a distância – atividade 2 
 

O passo seguinte para a implantação da EaD no Ifes foi montar a equipe 

responsável pelo desenvolvimento do Curso de Capacitação de Tutores (CCT). Foi 

criada, então, a equipe multidisciplinar, com os professores que participaram da 

formação de especialistas. Iniciou-se, nesse momento, a comunidade que deu os 

primeiros passos para a caminhada da EaD no CEAD/Ifes. 
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O CCT, desenvolvido por uma equipe formada por professores de diferentes 

áreas, e que participaram do sistema de atividade 1, é um curso que visa a formar 

tutores presenciais e a distância. O quadro seguinte mostra o perfil profissional de 

cada membro da equipe, a respectiva formação e a função que ocupam no 

CEAD/Ifes. Seus nomes foram alterados para a devida preservação de suas 

identidades. 

 

 

FORMADOR FORMAÇÃO FUNÇÃO 
Yvana Mestrado em Informática Coordenadora do Centro de EaD (CEAD) e 

coordenadora da UAB no Ifes 
Greice Mestrado em Pedagogia 

Profissional 
Pedagoga 

Isolda Analista de Sistema, Mestrado 
em Informática 

Coordenadora do curso de graduação 
presencial Tecnologia em Redes de 
Computadores e Sistemas de Informação (no 
início da pesquisa) 

Daniela Mestrado em Informática Designer Instrucional do CCT. 
Vandessa Mestrado em Informática Atual coordenadora do curso de graduação 

presencial Tecnologia em Redes de 
Computadores e Sistemas de Informação 

Quadro 04: Equipe Multidisciplinar do CEAD/Ifes 

 

A equipe multidisciplinar constitui-se de um coordenador de curso, que 

gerencia o curso; um coordenador de tutoria, que apoia a coordenação de curso em 

relação à comunicação e à interação com os tutores; um pedagogo, que faz o 

acompanhamento sistemático do desenvolvimento do processo de ensino-

aprendizagem, no que se refere ao desempenho do aluno e do professor/tutor; um 

designer instrucional, que tem a função de garantir que o material didático tenha 

uma interface de comunicação adequada ao projeto pedagógico do curso; professor 

especialista/conteudista, que elabora o material didático da disciplina, planeja e 

gerencia o processo de desenvolvimento da aprendizagem de uma disciplina; tutor a 

distância, que orienta e acompanha as atividades dos estudantes por meio do 

ambiente colaborativo de aprendizagem, sanando dúvidas e corrigindo tarefas; tutor 

presencial, que orienta o aluno no planejamento e administração do tempo, visando 

à sua autonomia intelectual; tutor de laboratório, que orienta os alunos nos estudos 

no laboratório de aprendizagem. 
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3.2.6.1 Módulo presencial 
 

O primeiro CCT, módulo presencial, ocorreu nos dias 8, 9, 10 e 24 de 

novembro de 2007, no Ifes, campus-Serra. Entre os participantes, estavam 121 

alunos, dos quais 29 eram candidatos a tutor presencial, 79 a tutores a distância e 

13 a tutores de laboratórios, o equivalente ao número de polos em funcionamento. 

Para chegar a esse curso, os professores passaram por um processo 

constituído de duas etapas: análise curricular e entrevista, conforme consta no 

manual do candidato. De acordo com o item 4.2 do manual, Das Disposições 

Preliminares, o candidato deveria: 

 
Recorte 2 
4.2. Ter habilidade e conhecimentos para usar computadores em atividades 
educacionais através de Internet, correio-eletrônico (e-mail), fórum de 
discussão e bate-papo (chat). 

 

Nesse processo, todos os candidatos selecionados por meio das duas etapas, 

análise curricular e entrevista com o especialista da disciplina, participaram do CCT. 

Todavia, foram selecionados, ao final do processo, somente aqueles que obtiveram 

média igual ou superior a 6,0, requisito para o ingresso na tutoria do CEAD/Ifes. 

O módulo presencial do CCT, nos dois dias consecutivos, ocorreu no auditório 

do Ifes, campus-Serra, local em que, além de ocorrer o credenciamento, se 

desenvolveu um programa extenso com os seguintes assuntos: 
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Dia 08 de novembro de 2007 – Quinta-feira 

Sistema UAB/Ifes/CEAD: estrutura e organização estrutura; dos pólos; fluxograma da equipe 

multidisciplinar. 

EaD: aspectos históricos e estatísticos da EaD no Brasil e no mundo, conceito, metas, 

vantagens e desvantagens. 

Aspectos Pedagógicos da EaD – visão geral 

Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas: matriz curricular, diretriz pedagógica e 

organizacional do curso. 

 
Dia 09 de novembro de 2007 – Sexta-feira  

Equipe multidisciplinar/importância da Tutoria, papéis e competências necessárias aos tutores. 

Relação tutor x aluno e formas de mediação. O papel da escola, do professor e do aluno. 

Ambiente de aprendizagem Moodle. 

 
 

Dia 10 de novembro de 2007 – sábado 

Ambiente de Aprendizagem Moodle – 8 horas 

 
Dia 24 de novembro de 2007 – sábado 

Orientação da organização do dia 
A responsabilidade dos tutores com a aprendizagem dos alunos e com a Instituição Ifes. 

Oficina - Apresentação da disciplina, forma de organização do trabalho e diretrizes em geral. 

 

Quadro 05: Programa do curso de CCT do CEAD/Ifes 

 

No dia 10, sábado, os tutores a distância participaram de oficinas sobre o 

AVA Moodle, em laboratórios de informática, para capacitação específica sobre o 

ambiente. Receberam informação teórica sobre todas as configurações, recursos 

disponíveis, ferramentas de comunicação, além de demonstração sobre o 

funcionamento dos mecanismos do ambiente. 

No dia 24 de novembro, sábado seguinte, a primeira exposição teórica do dia 

foi: “A responsabilidade dos tutores com a aprendizagem dos alunos e com a 

instituição Ifes”. Nessa palestra, direcionada aos candidatos à função de tutor, tanto 

a distância quanto presencial, foram expostos conceitos básicos sobre a tutoria, 

focalizando o papel do tutor, sua relação com o especialista e o modo como um tutor 

deve agir em determinadas situações. Além disso, foram esclarecidas outras 

atribuições do tutor, como participar de reuniões e preparar relatórios sobre a 
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situação acadêmica dos alunos. 

Mesmo que não seja foco de investigação nesta pesquisa, considero 

importante que os tutores tenham recebido uma orientação especial a respeito da 

mediação pedagógica. Eles foram orientados a se dividirem em grupos de cinco e, 

nesses grupos, discutir sobre uma situação simulada em um curso a distância, 

buscando encontrar uma solução de intervenção para a tal situação. Para isso, foi-

lhes apresentado o seguinte estudo de caso: 

 
 Situação: Alguns alunos reclamam com o tutor presencial e com o 

professor especialista que não estão conseguindo entender certa 
disciplina e que o tutor a distância não os está auxiliando. 

 O professor especialista verifica, no Moodle, que realmente o tutor a 
distância não os está respondendo. O tutor a distância acaba sendo mal 
avaliado pelo professor por causa disso. 

 O tutor a distância afirma ter sempre respondido no prazo, mas diz que 
tem feito isso utilizando e-mail e não pelo Moodle. 

 

Os grupos discutiram a situação e propuseram soluções. Em seguida, foram 

divididos em salas de acordo com a disciplina a ser ministrada, contando com a 

presença dos professores especialistas/conteudistas de cada disciplina. 

Com respeito à formação do tutor, no edital de seleção de tutores a distância, 

ficou claro que a formação do candidato seria referente a cada disciplina do Curso 

Tecnologias em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (TADS). Para a disciplina 

“Comunicação Empresarial”, por exemplo, só poderiam apresentar-se candidatos 

com formação em língua portuguesa. 

A exposição da temática discutida durante o módulo presencial, proposta pela 

equipe multidisciplinar durante o curso promovido em 2008, sobre os fundamentos 

pedagógicos da EaD, teve como objetivo esclarecer as principais mudanças de 

estratégias de ensino, no sentido de uma (res)significação dos valores, hábitos e 

formas de agir do tutor no novo ambiente de ensino-aprendizagem, ou seja, discutir 

a EaD a partir da ideia de que ela é um convite a um fazer diferente. 

A proposta do projeto político-pedagógico do Ifes é que o tutor a distância 

possua essas características para acompanhar o processo de ensino-aprendizagem 

de alunos dos cursos a distância, sempre incentivando e estimulando-os, para que 

realizem suas tarefas no prazo determinado pelo professor-especialista da disciplina. 

Alem disso, compete a ele assistir, coordenar e avaliar as tarefas dos alunos, no 

sentido de orientar e conduzir a aprendizagem. 
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 O módulo presencial do CCT foi elaborado a partir de palestras com 

informações específicas sobre a EaD e sobre os fundamentos didáticos e 

pedagógicos da tutoria. Ressaltou-se a quebra de paradigmas e culturas 

educacionais existentes nas ações do professor enquanto na sala de aula 

presencial. 

Dessa forma, devido à necessidade de integração entre os novos saberes e 

ao fato de as práticas que concernem ao contexto da EaD serem essenciais para o 

desenvolvimento da tutoria online, os alunos-tutores precisavam se apropriar de 

conhecimentos diversos sobre a EaD, diferenciados em relação aos da sala de aula 

presencial. 

Ademais, para essa integração de saberes e práticas, os alunos-tutores a 

distância recebem orientações sobre como valorizar a comunicação entre eles e 

seus alunos, além de participar de uma oficina sobre o ambiente virtual de 

aprendizagem Moodle, aspectos que ajudam na construção do perfil de um 

profissional voltado para a realidade do contexto digital. Como pessoa e na fase de 

construção do ser tutor, o investimento se refere às seguintes características: 

 

 
Figura 12: Características de um tutor na sua formação, segundo o CCT. 
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Essas características relacionadas à nova postura que o tutor a distância 

precisa adotar, à forma como ele vai exercer sua função e como vai acompanhar o 

desempenho de seus alunos estão diretamente relacionadas ao sucesso desses 

alunos. O desempenho como tutor a distância tem implicações diretas na forma 

como os alunos interagem e se desenvolvem. As características já apontadas foram 

apresentadas durante o módulo presencial, focalizando as mudanças de estratégias, 

no sentido de uma (res)significação dos valores, sublinhando hábitos e formas de 

agir do tutor. 

Em relação ao módulo a distância, defendo a existência de dois processos 

interligados: o alfabetismo e o letramento digital, que ocorrem ao longo do 

desenvolvimento dos alunos tutores. Dessa maneira, é importante categorizar 

funções ou ações que demonstram o desempenho dos tutores na condição de 

alunos do CCT.  

Nesse aspecto, os atores envolvidos no curso em questão foram 

selecionados para que um ensino de qualidade fosse ofertado aos alunos. Desde o 

projeto pedagógico do curso até a sua execução, o acompanhamento das atividades 

é constante. No projeto do curso de capacitação de tutores a distância, objeto de 

análise desta pesquisa, consta a importância de uma boa formação desse 

profissional: 

 
Recorte 3 
Um Tutor a Distância necessita, além de uma formação específica sobre o 
curso em que oferecerá a tutoria, o Tutor a Distância necessita de uma 
formação multidisciplinar, tanto em nível pedagógico quanto tecnológico, pois 
este profissional será responsável pelo acompanhamento e monitoramento 
do aluno em suas atividades exercidas a distância. Esse profissional também 
será responsável pela motivação aos alunos que não estiverem enviando as 
atividades nos prazos que serão pré-estabelecidos. (Projeto de Cursos a 
Distância do CEAD/Ifes) 

 

Nessa perspectiva, a formação de tutores a distância conta com uma 

proposta concreta de curso que oferece uma capacitação com base nos princípios e 

fundamentos da EaD, num processo que envolve variadas práticas sociais situadas 

de letramento digital. O tutor, na qualidade de aluno do curso de capacitação que a 

instituição propicia, é incitado a ter um compromisso não apenas com o conteúdo da 

disciplina, mas também com a formação de alunos, no sentido de que eles 

aprendam a pensar, a agir e a discutir de maneira a contribuir na construção e no 

crescimento próprio e dos colegas, numa abordagem colaborativa, característica da 
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EaD. 

Assim, para desenvolver a habilidade necessária para atuar e dominar os 

caminhos da EaD, a capacitação de tutores a distância deve seguir pressupostos 

ancorados na articulação dicotômica de teoria e prática, ensino e aprendizagem, 

formação e investigação, ação e reflexão, mediação e interação, tecnologias e 

mídias interativas. Com base nesses pressupostos, o professor vai desenvolvendo o 

domínio sobre as ferramentas disponíveis nos ambientes virtuais de aprendizagem. 

Defendo, com isso, a ideia de que esse curso de capacitação de tutores a 

distância, no modelo adotado pelo Ifes, pode ser uma indicação do caminho para se 

chegar a um cenário de satisfação na qualidade dos tutores, em relação aos 

aspectos inerentes ao paradigma da EaD e à função pedagógica desses 

profissionais. 

Conforme já tratada na fundamentação teórica, com base nos elementos que 

compõem um sistema de atividade proposto por Engeström (1999), no que se refere 

à divisão de trabalho, é possível afirmar que todo o trabalho ao qual foram expostos 

os alunos tutores constituiu-se numa das formas de conscientizá-los da necessidade 

de ter um perfil coerente com as metodologias próprias da EaD. Para isso, o quadro 

a seguir, que sintetiza o perfil de um tutor, destaca as habilidades necessárias à sua 

função: de caráter pedagógico, social, gerencial e técnico. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Figura 13: Função pedagógica dos tutores, segundo o CEAD/Ifes. 

 

Ter essas habilidades faz parte do perfil de um tutor a distância, portanto, 

adotar uma postura que as leve em consideração é algo necessário ao 

desenvolvimento da formação do tutor a distância.  
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A seguir, apresento a carga horária do CCT, destinada aos candidatos a tutor 

a distância: 

Período: 8 de novembro de 2007  a 18 de fevereiro de 2008 

Temas Carga Horária 

Fundamentos de EaD (presencial) 27h 

Ambiente Colaborativo de Aprendizagem Virtual - Moodle 49h 

Fundamentos Didáticos e Pedagógicos da Tutoria: Tutoria, Didática e 
Avaliação 14h 

Total 90 horas 

Quadro 06: Carga horária do CCT 

 

Seguem os conteúdos programáticos das três disciplinas da formação, 

lembrando que a disciplina Fundamentos de EaD foi realizada durante o módulo 

presencial: 

 

 
Figura 14: Conteúdo programático das disciplinas que constituem o CCT no CEAD/Ifes  

CURSO DE CAPACITAÇÃO 
DE TUTORES A DISTÂNCIA 

FUNDAMENTOS DE 
EaD 

(Presencial – 27h) 
 
 
 
• Definição e panorama 
atual da EaD; 

• Sistema UAB / bolsas; 
• Aspectos históricos e 
estatísticos da EaD no 
Brasil e no mundo; 

• Regulamentação da EaD; 
• UAB e equipe 
multidisciplinar; 

• Avaliação em EaD; 
• Metodologia de EaD do 
Ifes; 

• Os papéis: escola, 
professor e aluno; 

• Importância da tutoria. 

FUNDAMENTOS 
DIDÁTICOS E 

PEDAGÓGICOS DA 
TUTORIA 

(A distância – 14h) 
 
• Aspectos pedagógicos da 
EaD – importância da 
tutoria; papéis e 
competências 
necessárias aos tutores; 

• Atribuições dos tutores; 
• Monitoramento e 
acompanhamento; 

• Processo de 
comunicação e relações 
humanas. 

 

AMBIENTE VIRTUAL 
DE APRENDIZAGEM 

(A distância – 49h) 
 
 
 
• Aprendizagem 
colaborativa; introdução e 
navegação no MOODLE; 

• Uso de chat, forum, 
escolhas e questionários; 
tarefas com texto online e 
envio de arquivos; 

• Sistema de notas no 
MOODLE; 

• Caixas adesivas, relatório 
de atividades, calendário 
e agendamento de 
eventos. 
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 Ao final do módulo presencial, os alunos-tutores receberam instruções sobre 

como acessar as disciplinas que seriam realizadas a distância, portanto, por meio do 

módulo a distância, descrito a seguir. Importante ressaltar que, como se pode ver, a 

carga horária do curso sobre o ambiente virtual de aprendizagem é maior do que as 

outras, aspecto que será discutido posteriormente, no capítulo da análise.  

 

 

3.2.6.2 Módulo a distância 
 

O módulo a distância do CCT, como visto no quadro apresentado, foi 

desenvolvido a partir de duas disciplinas: Ambiente Colaborativo de aprendizagem 

Virtual - Moodle e Fundamentos Didáticos e Pedagógicos da Tutoria: Tutoria, 

Didática e Avaliação. Para a análise das regras da formação e das práticas digitais 

de leitura e escrita, optei por olhar essas duas disciplinas. A disciplina Moodle para 

tutores teve uma carga horária de 49 horas e foi realizada em quatro semanas. Ao 

focalizar essa disciplina, busquei elementos que mostrassem as práticas digitais de 

leitura e escrita envolvidas no desenvolvimento do alfabetismo e do letramento 

digital dos alunos-tutores.  

Ao focalizar as outras duas disciplinas, procurei identificar e interpretar as 

regras da formação, por meio das práticas digitais de leitura e escrita dos alunos-

tutores, com a intenção de compreender o desenvolvimento de alfabetismo e de 

letramento digital numa perspectiva sociológica e ideológica. 

A formação dos alunos-tutores teve como base pedagógica a abordagem de 

ensino-aprendizagem freireana, que, mesmo sem ser considerada uma teoria da 

aprendizagem, apresenta seus postulados sobre a pedagogia libertadora e 

transformadora, que se articulam às teorias de Piaget e Vygotsky, enfatizando a 

importância das trocas sociais e promovendo uma visão de mundo e de homem não 

neutro. Além disso, a perspectiva freireana de aprendizagem está pautada numa 

visão humanista do aluno, este como centro da aprendizagem. 

O objetivo principal dessa fase do CCT foi relatar a necessidade de o tutor a 

distância “vivenciar” a modalidade de modo consciente sobre mudanças que as 

novas tecnologias da informação e comunicação provocam no ensino-aprendizagem 

na modalidade EaD. Foi ressaltada como principal mudança a aquisição da 
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competência48 para interagir com o aluno virtual por meio de materiais instrucionais 

e ferramentas de comunicação, próprias do AVA.   

A primeira edição do curso de formação de tutores a distância do CEAD/Ifes 

ocorreu no período de 28/01/2008 a 22/02/2008 e a segunda, no período de 

10/06/2008 a 30/06/2008. O curso envolve um conjunto de disciplinas e atividades 

didáticas que tem por objetivo principal oferecer uma formação sobre 

acompanhamento e monitoramento de alunos que fazem cursos a distância. O 

CEAD/Ifes criou uma estrutura de disciplinas que fossem responsáveis pela 

formação tanto pedagógica quanto tecnológica dos candidatos a tutor a distância. 

 

 

3.2.6.3 Disciplina Moodle para Tutores 
 

A plataforma Moodle é uma plataforma livre, por isso um grande número de 

instituições a utiliza. Sua interface possibilita que cada instituição tenha a sua 

configuração, de modo a alcançar seus objetivos, provendo assim um aprendizado 

que mobilize os estudantes a gerar significados, tendo como finalidade promover a 

construção de conhecimento com base na autonomia e na colaboração.  

A necessidade determina o motivo da atividade humana, sendo, também, o 

produto das relações estabelecidas com o mundo (LEONTIEV, 1978). Esse 

argumento deixa evidente o motivo do curso “Moodle para Tutores”: a necessidade 

de os tutores aprenderem a dominar o ambiente em que iriam atuar e, além disso, 

aprender a lidar com alunos e situações online. A disciplina, nessa fase, fez parte da 

seleção dos tutores a distância49.  

Quanto aos objetivos, a disciplina contou com um objetivo geral e vários 

objetivos específicos em sua apresentação, na “Dinâmica da Disciplina”: 

 

 

 
                                                 
48 O conceito de competência, neste contexto, tem o sentido de saber navegar no ambiente virtual de 
aprendizagem Moodle, usando os recursos e ferramentas disponibilizadas para o desenvolvimento 
dos cursos a distância, nesse caso específico, do CEAD/Ifes. 
49 Esclareço que na primeira edição do CCT, essa disciplina foi ministrada aos candidatos já 
selecionados para a função. Entretanto, a equipe percebeu que o conhecimento da plataforma 
deveria ser um pré-requisito e seu aprendizado deveria ocorrer durante a seleção do candidato para 
que ele se apropriasse desse conhecimento antes de ingressar no CEAD/Ifes. Assim, passou a fazer 
parte da seleção de candidatos, sendo esse conhecimento uma condição para a contratação.  
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Recorte 4 
• Objetivo geral: capacitar os tutores a distância a usar, de forma 

eficiente e eficaz, o ambiente virtual de aprendizagem Moodle.  
• Objetivos específicos: conhecer a importância de um ambiente virtual 

de aprendizagem, aprender a usar ferramentas de comunicação 
síncrona50 e assíncrona do ambiente, utilizar e corrigir lições e 
questionários, enviar e corrigir tarefas. 

 

Dessa forma, considero a aprendizagem das ferramentas e recursos da 

plataforma Moodle usada no CEAD/Ifes um dos aspectos relacionados ao 

alfabetismo digital dos alunos-tutores no contexto específico do Moodle. A proposta 

do curso é fazer com que os tutores a distância se apropriem de toda a estrutura que 

terão de dominar para praticar sua função com os futuros estudantes. Esse domínio 

gerará as práticas sociais de letramento digital que, segundo Rojo (2009), são 

exercidas nos diferentes contextos de nossa vida e constituem os níveis de 

alfabetismo. 

O curso, a meu ver, se refere ao “fazer” do tutor, à medida que ele aprende a 

parte prática de como ser um bom tutor. Como se viu no capítulo teórico-

metodológico, a linguagem usada no conteúdo desse curso tem base na troca de 

informação por meio das instruções dadas pela equipe multidisciplinar, para 

esclarecer ao tutor como ele realizará suas tarefas. 

Com o objetivo de discutir aspectos que contemplam o alfabetismo digital, 

apresento as tarefas que os tutores a distância realizaram nessa disciplina, sobre o 

ambiente de aprendizagem virtual. O curso é classificado no ambiente Moodle como 

“Formação inicial e continuada/capacitação em AVA Moodle”. Na página de 

apresentação do curso do CEAD, lê-se: 
Recorte 5 
Este curso apresenta o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) - 
Moodle, seus principais recursos e atividades, na visão de aluno e na 
visão de tutor não editor. 

 

Abaixo, apresento os componentes da atividade de formação desenvolvidos 

na disciplina; é por meio deles que os alunos-tutores tomam conhecimento dos 

recursos e ferramentas que usarão para acompanhar seus alunos. É importante 

lembrar que, além das 49 horas da disciplina a distância, e antes de iniciar o curso, 

                                                 
50 A ferramenta de comunicação síncrona “chat”, depois de testes de funcionamento, foi eliminada 
dos cursos por sobrecarregar demais o servidor. Para suprir essa necessidade, o CEAD/Ifes optou 
pelo uso do Skype; pelo menos uma vez por semana os tutores tiravam as dúvidas dos alunos. 
Esclareço que esse recurso não foi usado nesta pesquisa por se tratar de um espaço com registros 
pessoais e não acessíveis pela pesquisadora na época da pesquisa. 
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os alunos-tutores participaram de uma oficina de oito horas, no módulo presencial, 

voltada ao conhecimento da plataforma Moodle. Essa disciplina, na formação, teve 

um conteúdo voltado aos aspectos do alfabetismo digital, fenômeno interconectado 

ao letramento digital, aspectos que serão discutidos no capítulo seguinte. Os 

elementos que constituem a atividade de formação do tutor na visão do aluno51 e na 

visão do tutor não-editor, nessas disciplinas, são descritos, a seguir: 

 
Disciplina: Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle 
Boas-vindas 
Vídeo do professor: orientações iniciais 
Dinâmica da disciplina 
Fórum de notícias 

Visão do Aluno Visão do Tutor Não-Editor 
Agenda da 1ª Semana Agenda da 2ª Semana 
Conhecendo o 
ambiente 

AVA 
Caixas adesivas 

Caixas adesivas 

Ferramentas de 
comunicação 

E-mail e mensagens 
Chat 
Fórum 
Fórum 1: discussão sobre a disciplina 

Chat 
Fórum 
 

Recursos para 
Leituras e 
Atividades 

Tarefas 
Tarefa 1: trabalho individual 
Artigo sobre EaD: “O que é um bom 
curso a distância?” (Moran) 
Lição (iniciar uma lição; visualizar 
lição; exercícios dentro da lição; final 
da lição; ver notas) 
Grupos 
Wiki: texto co-colaborativo 
Questionário 
 

Tarefas 
Lição  
Wiki 
Questionário 

Outros 
recursos 

Escolha 
Enquete 
Glossário 

Grupos 
Escolha 
Glossário 
Tarefa 2: Exercitando como Tutor 
Avaliação final 

Quadro 07: Elementos constitutivos da disciplina Moodle para Tutores 

 

 O ambiente virtual de aprendizagem Moodle oferece várias ferramentas 

e cada instituição faz uso daquelas que melhor lhe convêm, conforme a concepção 

teórica e metodológica dos cursos. O CEAD/Ifes disponibiliza, como visto 

anteriormente, ferramentas que evidenciam a dialogicidade entre todos os atores de 

um curso. A plataforma configurada pelo CEAD/Ifes foi customizada para atender às 

                                                 
51 Estranha essa explicação. Na verdade, o que acontece é que na ‘visão do aluno’ o usuário da 
plataforma vê somente aquilo que é disponibilizado a alunos de um curso a distância, por decisão da 
programação do curso. Na ‘visão de tutor não-editor’ o usuário vê ferramentas que fazem parte 
daquelas disponibilizadas àqueles que preparam um curso ou atuam nele com professores. 



109 

necessidades dos cursos e ao público alvo da instituição, com capacidade para 

gerenciar vários recursos e instrumentos, que, em conjunto, permitem a navegação 

pelo ambiente e o acesso às atividades necessárias ao desenvolvimento dos cursos 

e de suas disciplinas. Os instrumentos, na perspectiva da teoria da atividade, 

permitem que as relações entre os participantes da atividade sejam visualizadas e 

gerenciadas. Descrevo, a seguir, os instrumentos e os recursos permanentes, 

configurados para a realização das disciplinas observadas: 

1. Vídeo do professor: Orientações iniciais - vídeo com explicações do 

especialista sobre a disciplina, sobre seu funcionamento e sua organização, 

incluindo a diferença da divisão de tarefas na “visão do aluno” e na “visão do tutor 

não-editor”. 

2. Dinâmica da Disciplina: oito slides que incluem o objetivo geral e os 

específicos da disciplina; temas tratados; cronograma; organização e avaliação; 

3. Fórum de Notícias: espaço para ser usado com avisos e notícias sobre 

a disciplina; todas as salas o possuem. 

4. Agenda da semana: apresenta os conteúdos disponibilizados para 

serem estudados naquela semana, os quais são visualizados pelo aluno apenas na 

semana vigente, para facilitar a organização de seus estudos dentro dos prazos 

determinados para a realização de tarefas. 

 

Na sequência dos itens apresentados ao aluno-tutor, aparecem os conteúdos 

da disciplina e as tarefas didático-pedagógicas solicitadas, realizadas por meio de 

questionários e questões de múltipla escolha, com resposta automática para 

confirmar informações sobre os aspectos lidos nos textos. Os alunos-tutores 

realizaram, para avaliação, esse questionário ao final de cada lição estudada. A 

pontuação obtida ao final tinha por objetivo revelar se o aluno poderia ser chamado 

para exercer a função ou não. 

Os instrumentos e recursos descritos são constitutivos das disciplinas 

observadas neste trabalho. Podem variar, dependendo da disciplina.  

 

Passo, agora, a descrever aspectos da disciplina Fundamentos Didáticos e 

Pedagógicos da Tutoria. 

 

3.2.6.4 Disciplina Fundamentos Didáticos e Pedagógicos da Tutoria 
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Foram observadas duas edições da disciplina Fundamentos Didáticos e 

Pedagógicos da Tutoria. A primeira edição, FDPT 001, ocorreu no período de 28 de 

janeiro de 2008 a 22 de fevereiro de 2008. A segunda edição, FDPT 002, ocorreu no 

período de 10 a 30 de junho de 2008.    

As orientações iniciais, no primeiro momento em que os alunos-tutores entram 

no ambiente, constam da mensagem de boas-vindas e de um vídeo com a 

apresentação da especialista da disciplina, destacando que os fatores compromisso 

e responsabilidade são essenciais para o sucesso de um curso a distância. A 

especialista da disciplina também explica que as discussões do curso giram em 

torno da dimensão pedagógica e de fundamentos didáticos da tutoria, incluindo a 

comunicação e a avaliação. Seguem os elementos constitutivos da disciplina. 

 
FDPT52 001 FDPT 002 

Boas-Vindas Boas-Vindas 
Dinâmica da disciplina Dinâmica da disciplina 
1ª semana: 28/01/08 a 01/02/08 1ª semana: 10/06/08 a 16/06/08 
Texto: Tutoria e Equipe Multidisciplinar Texto: Equipe Multidisciplinar e Tutoria: Atribuições de um 

tutor a distância; Funções dos especialistas; Funções dos 
tutores presenciais; Funções dos tutores de laboratório 

Texto: Competências de um tutor Texto: Competências de um tutor 
Texto: Modalidades de comunicação Questionário múltipla escolha: sobre as competências.  
Tarefa 1: Estratégias de motivação Produção escrita justificando a resposta anterior. 
Artigo 1: Motivação 
Fórum 1: Contribuição no processo ensino-
aprendizagem 

Texto: Modalidades de comunicação na EaD. 
Artigo 1: Comunicação. 
Texto: Dicas de comunicação 
Produção escrita: e-mail 
Fórum 1: Comunicação 
Texto: Fundamentação da aprendizagem 

2ª semana: 11/02/08 a 15/02/08 2ª semana: 17/06/08 a 23/06/08 

Trabalho em grupo Texto: Princípios pedagógicos 
Texto: Divisão de grupos Divisão de grupos: estratégia para a divisâo de grupos  
Texto: Avaliação em EaD Texto: wiki -motivação 
Texto: Didática Texto: Didática e tutoria 
Tarefa: crescimento da EaD (multipla escolha) Texto: Dinâmicas na EaD  

Texto: avaliação na EaD 
Fórum 2: O desafio da EaD Fórum 2: Tutoria
Glossário  
Artigos complementares  

Quadro 08: Elementos constitutivos da disciplina Fundamentos Didáticos e Pedagógicos da Tutoria 

 

 Após o vídeo de apresentação da disciplina, apresentado pelo especialista, os 

alunos-tutores acessam o recurso “Dinâmica da disciplina”, abrindo uma janela com 

uma sequência de oito slides que contêm informações sobre a disciplina. Essas 

informações tratam de: 

                                                 
52 Sigla da disciplina Fundamentos Didáticos e Pedagógicos da Tutoria. 
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• Objetivos;  

• Equipe responsável; 

• Organização da disciplina; 

• Orientações; 

• Avaliação. 

 
Descrevo, a seguir, o conteúdo programático das duas disciplinas 

observadas, lembrando que foram duas edições da disciplina Fundamentos e 

Didáticos e Pedagógicos da Tutoria. A diferença entre as duas está no fato de que 

alguns textos foram reelaborados e receberam novas informações. Possivelmente 

isso ocorreu pela falta sentida pela equipe multidisciplinar de detalhar e aprofundar 

mais os aspectos sobre a tutoria, necessários à formação dos tutores a distância. 

 

Entre os elementos de análise, apresento os quatro fóruns selecionados para 

a discussão neste trabalho. A seguir, apresento os temas discutidos nesses fóruns e 

o número de mensagens originadas de cada um deles. O fórum sobre a tutoria, 

contou com dois grupos de alunos.  

 

Fórum Tema Mensagens 
Fórum A Desafios da EaD 123 
Fórum B – Grupo 1 Tutoria 26 
Fórum B – Grupo 2 Tutoria 52 
Fórum C Comunicação na EaD 49 
Mensagens internas  37 
Total  287 
Quadro 09: Fóruns analisados na pesquisa 

 

  Quanto aos objetivos, a disciplina contou com um objetivo geral e vários 

objetivos específicos em sua apresentação, na “Dinâmica da Disciplina”: 

 
Recorte 6 
Objetivo Geral: Desenvolver competências relacionadas à dimensão 
pedagógica do trabalho do tutor, como forma de garantia do bom 
desempenho das funções de tutoria. 
Objetivos Específicos: Refletir sobre os limites e possibilidades 
profissionais na tutoria; identificar as competências necessárias ao tutor; 
identificar os vários caminhos que levam à aprendizagem; identificar 
estratégias de motivação na modalidade de EaD; compreender que os 
princípios da autonomia, mediação e dialogicidade devem fazer parte do dia 
a dia do trabalho do tutor; reconhecer a afetividade como elemento 
importante no processo de ensino e aprendizagem; identificar as variáveis 
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que interferem no processo de avaliação da aprendizagem. 
 

Na disciplina Fundamentos Didáticos e Pedagógicos da Tutoria, os alunos-

tutores a distância recebem orientações variadas, todas concernentes ao “Ser 

Tutor”. Nesse curso eles aprendem a se comunicar com seus alunos no sentido de 

como irão fazer o devido acompanhamento e a mediação. Tomam conhecimento 

das regras do fórum e da forma como organizar seu tempo para realizar sua função 

dentro do que se espera que eles façam. Entre os tópicos estudados e já 

mencionados no capítulo anterior, destaco o aspecto da comunicação do tutor a 

distância com seus alunos e o que esse tutor aprende para manter uma boa relação 

dialógica com os alunos. 

 
Recorte 7 
“A relação dialógica implica numa reciprocidade, num encontro de 
sujeitos interlocutores que buscam significados através da comunicação 
que se estabelece. 
O dialogismo é um dos princípios teóricos fundamentais para se pensar 
uma prática educativa que não se pretende mais estática, mas que seja 
de construção e reconstrução permanente. Já não cabe à escola e ao 
educador meramente a função de transmissão de conhecimento; 
existem outros meios com essa capacidade. A função daqueles é antes 
possibilitar o aprendizado, usando as múltiplas e variadas modalidades 
de disponíveis. 
É a dialogicidade do sujeito com o mundo que lhe permite modificar as 
suas estruturas de pensamento, provocando novas formatações e 
aplicabilidades do conhecimento na sua práxis educativa”. 

 

O objetivo dessa orientação foi mostrar aos alunos-tutores a importância da 

comunicação e da interação com os participantes do curso ao elaborar 

mensagens por meio de textos concisos e bem estruturados que, de forma clara, 

transmitem objetivos, pontos de vista e intenções. Esses alunos-tutores recebem 

algumas orientações com informações importantes sobre como se comunicar 

bem e eficazmente com seus alunos 

Depois de terem colocado em prática as orientações a respeito de ‘dicas de 

comunicação’, como são classificadas no ambiente, os alunos-tutores realizaram a 

seguinte tarefa: enviar uma mensagem de e-mail aos alunos que ainda não haviam 

realizado suas tarefas. 

É importante salientar que o CCT adota o princípio da dialogicidade, ou 

seja, a comunicação, vista como um aspecto inerente à mediação pedagógica, 
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aspecto de máxima relevância para a atuação de um tutor a distância, como 

pode ser visto, a seguir, na proposta de leitura aos alunos-tutores: 

 
Recorte 8 
Princípio da Dialogicidade: Comunicação 
A função do educador deve ser a de comunicação, se quiser chegar ao 
homem como um ser concreto, inserido numa realidade. Para Freire 
(2002), conhecer não é o ato através do qual um sujeito transformado em 
objeto recebe dócil e passivamente os conteúdos que o outro lhe impõe. 
A relação dialógica implica numa reciprocidade, num encontro de sujeitos 
interlocutores que buscam significados através da comunicação que se 
estabelece. 
O dialogismo é um dos princípios teóricos fundamentais para se pensar 
uma prática educativa que não se pretende mais estática, mas que seja 
de construção e reconstrução permanente. Já não cabe à escola e ao 
educador meramente a função de transmissão de conhecimento; existem 
outros meios com essa capacidade. A função daqueles é antes 
possibilitar o aprendizado, usando as múltiplas e variadas modalidades 
de informação disponíveis. 
É a dialogicidade do sujeito com o mundo que lhe permite modificar as 
suas estruturas de pensamento, provocando novas formatações e 
aplicabilidades do conhecimento na sua práxis educativa. 
Na Educação a Distância aluno e orientador acadêmico devem estar em 
permanente contato. Nessa relação, o processo dialógico permite 
construir uma pedagogia fundada na ética, no respeito à dignidade e à 
própria autonomia do educando. 
O verdadeiro diálogo propicia a construção da individualidade, promove a 
integração, amplia as relações sociais e gera a aprendizagem. 

 

Nessa orientação, os alunos-tutores se apropriam do conhecimento da 

importância da comunicação na função da tutoria. O efeito que uma boa 

comunicação pode causar no processo de ensino e aprendizagem online se revela 

nas proposições expostas. A função da linguagem nessas informações, do ponto de 

vista interpessoal, não é apenas informar, mas solicitar que o tutor alcance um nível 

satisfatório de comunicação com seu aluno. 

 Os artigos disponibilizados na biblioteca virtual, material cuja leitura faz parte 

das regras implícitas do curso, contou com os seguintes itens: 

 

•  Avaliação formativa e continuada da educação baseada na Internet; 

• Compondo uma metodologia para produção colaborativa do SBIE; 

• Comunicação na EaD; 

• Comunidades virtuais de aprendizagem, novas dinâmicas exigem novas 

formas de avaliação – SBIE; 

• Dinâmicas e técnicas em EAD; 

• Estratégias na educação a distância; 
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• Formação de tutores para a EAD; 

• Motivação em cursos a distância; 

• Ser presença como educador; 

• Tutoria em EAD. 

 

 

3.3 Participantes da Pesquisa 
 

 Os participantes da pesquisa se constituem dos alunos-tutores das duas 

disciplinas observadas e de seus formadores. Destacamos quatro formadoras, 

pertencentes à equipe multidisciplinar, que são apresentadas no contexto do curso 

de capacitação de tutores, como tutoras. Na primeira edição da disciplina 

Fundamentos Didáticos e Pedagógicos da Tutoria (FDPT) 001, havia 83 alunos-

tutores; na segunda, FDPT 002, havia 35. 

 Os alunos-tutores possuem diferentes formações, haja vista estarem 

participando de uma seleção para diferentes disciplinas que fazem parte da grade 

curricular do curso superior a distância Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas, oferecido, na época em que ocorreu a pesquisa, pela primeira vez, no 

CEAD/Ifes. 

Esses participantes, em sua maioria, não possuem experiência em EaD, 

aspecto que fica evidente pelo fato de se tratar da implantação da modalidade na 

instituição e, também, pela descrição do primeiro sistema de atividade visto 

anteriormente. Trata-se, portanto, de uma experiência pioneira da instituição, dos 

participantes e da equipe multidisciplinar envolvida.  

Traço o perfil das formadoras-tutoras, que conduziram os alunos-tutores na 

formação, por considerar importante conhecer esses atores. Além disso, essas 

formadoras-tutoras foram participantes da primeira atividade apontada neste 

trabalho, porém, não focal para análise. Seus nomes foram alterados para preservar 

suas identidades; as informações e características aqui apresentadas foram 

retiradas de seus currículos, disponibilizados na plataforma Lattes. 

 

1- Daniela 
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Mestra em Informática. Atualmente, é professora com dedicação 

exclusiva do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes); é também 

coordenadora adjunta da Universidade Aberta do Brasil (UAB) e Gerente de 

Ensino do Centro de Educação a Distância (CEAD) do Ifes. Atuou como 

Coordenadora da Produção de Material para a modalidade a distância e 

Designer Instrucional de 2006 a 2009, pelo Sistema UAB. Possui mestrado 

em Informática pela Universidade Federal do Espírito Santo (2002); 

aperfeiçoamento em Docência Superior, pela Fundação de Assistência e 

Educação (1996); graduação em Tecnologia em Processamento de Dados, 

pela Fundação de Assistência e Educação (1995). Atualmente, atua como 

designer instrucional do CEAD/Ifes. 

 

2- Greice 

Possui Mestrado em Pedagogia Profissional, pelo Instituto Superior 

Pedagógico para a Educação Técnica e Profissional Hector Alfredo Pineda 

Zaldívar (2003). Foi Coordenadora Adjunta da Universidade Aberta do Brasil 

(UAB) no Ifes e Coordenadora Adjunta do Centro de Educação a Distância 

(CEAD); professora especialista e tutora de disciplinas na capacitação de 

Tutores presenciais e Tutores a distância. Fez parte da equipe de implantação 

da EaD no Ifes, tendo participado desde as primeiras discussões. Atualmente, 

é Técnica em Assuntos Educacionais do Instituto Federal do Espírito Santo, 

atuando principalmente nos seguintes temas: educação a distância, formação 

de professores e orientação pedagógica. 

 

3- Isadora 

Mestre em Informática pela UFES (2002); bacharel em Ciência da 

Computação pela UFV/MG (1991), com especialização em Planejamento 

Estratégico e Sistemas de Informação pela PUC/MG (1995). É professora 

efetiva do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), desde 1993, com 

dedicação exclusiva à instituição, tendo, em 2004, feito parte da comissão 

responsável pelo projeto de implantação da EaD no Cefetes. Atuou como 

coordenadora dos cursos superiores em tecnologia em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas e Redes de Computadores na modalidade 

presencial, de jul/2004 a abr/2008. Atuou como coordenadora do Curso 
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Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas ofertado 

na modalidade a Distância através do Sistema UAB, de nov/2006 a abr/2009. 

Hoje atua como coordenadora do Curso de Pós Graduação em Informática na 

Educação na modalidade a distância também ofertado através do sistema 

UAB. 

 

4- Vandessa 

Mestra em Informática (2005) e graduada em Ciência da Computação 

(2001) também pela UFES, atualmente é professora dos cursos superiores de 

informática do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). É coordenadora de 

tutoria do Centro de Educação a Distância - CEAD/Ifes, que administra a EaD 

(Educação a Distância) do Ifes. Tem experiência nas áreas de ensino 

presencial e a distância e em Sistemas de Informação, especialmente 

Engenharia de Software. Atua principalmente em relação aos seguintes 

temas: Educação a Distância, Qualidade de Software, Engenharia de 

Software, Gerência de Conhecimento, Gerência de Configuração, Processo 

de Desenvolvimento de Software, Sistemas de Informática. 

 

5- Cidalena 

 Possui graduação em Pedagogia - Habilitação em Supervisão Escolar 

pelo Centro Universitário São Camilo - Campus Espírito Santo (2000). É 

especialista em Educação Profissional Técnica de Nível Médio Integrada a 

Educação Básica, na Modalidade de Jovens e Adultos, pelo Centro Federal 

de Educação Profissional e Tecnológica - Cefetes – 2008. Atualmente, é 

gerente de gestão educacional do IFES - Instituto Federal do Espírito Santo, 

Campus Piúma. 

 

 Neste trabalho, procuro mostrar o sistema de atividade de formação dos 

tutores a distância numa visão macro, que implica o módulo presencial e o módulo a 

distância. Para efeito de análise, escolhi duas disciplinas do módulo a distância, 

deixando o módulo presencial apenas como contextualizador dos conhecimentos 

adquiridos pelos tutores sobre as perspectivas da EaD e as características da função 

de tutoria. 
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 Parto do pressuposto que o sistema de atividade colabora para a construção 

do objeto, formando o perfil dos alunos-tutores, por meio de orientações e instruções 

diretamente ligadas à função que vão exercer. Além disso, permite que eles 

executem tarefas didático-pedagógicas que os direcionam ao domínio dos recursos 

e ferramentas do AVA Moodle, aspecto fundamental no curso, caminho para o 

desenvolvimento do alfabetismo digital desses atores, para que alcancem a 

compreensão do papel da instituição em relação à construção do objeto de acordo 

com a perspectiva elaborada em seu projeto pedagógico. Essa perspectiva inclui a 

formação de um sujeito que saiba instigar a participação de seu aluno de modo que 

este construa, de maneira participativa, novos saberes e novos olhares sobre a 

forma de ensino-aprendizagem na modalidade a distância. 

 Além disso, os tutores a distância adquirem, no CCT, a fluência e o domínio 

do ambiente, ao executarem tarefas que requerem o uso das mesmas ferramentas 

digitais e recursos que serão usados na docência online. Assim, torna-se possível 

um processo de formação com inúmeras chances de capacitar e qualificar os tutores 

a distância nos padrões exigidos pelo MEC. 

 Desde o início, percebi que o procedimento metodológico mais adequado 

para a investigação foi usar o método da observação. Ao me manter afastada da 

docência em sala de aula presencial, pude desenvolver esse trabalho, buscando 

compreender os caminhos da EaD. Também considero importante o fato de ser este 

momento de pesquisa parte da primeira experiência da instituição na modalidade 

EaD. Ser uma participante ativa da pesquisa, como um dos atores do cenário, teria 

sido de grande relevância, mas não foi possível no momento de realização da 

pesquisa, em virtude de decisão superior, de ordem institucional.  

 Em face dessas limitações, comecei, então, a assistir às reuniões que 

articularam o processo e observei, também, todo o módulo presencial do CCT, que 

ocorreu num período de quatro dias, não consecutivos. Obtive login e senha para 

freqüentar as salas de aula online do módulo a distância do curso e, ainda sem ter 

definido como seria minha coleta de dados, arquivei vários documentos referentes 

ao processo de seleção de candidatos, como por exemplo, edital e manual. Também 

acompanhei o fórum de discussão da disciplina Fundamentos Didáticos e 

Pedagógicos da Tutoria, bem como registrei algumas mensagens geradas no 

ambiente, trocadas entre alunos-tutores e seus formadores. Iniciei, nesse contexto, a 

busca por indícios de desenvolvimento do letramento digital dos tutores a distância. 
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3.4 Dados da Pesquisa 
 

Os dados da formação dos tutores a distância para a análise foram gerados 

no CCT, tanto relacionados ao módulo presencial quanto ao módulo a distância. O 

módulo presencial constou de editais, manual do candidato, termo de compromisso; 

foi marcado por questões teóricas explanadas em palestras e oficinas. O módulo a 

distância foi marcado por duas disciplinas já mencionadas, das quais recorto 

algumas interações, utilizadas no capítulo de análise e discussão. 

Foram observadas, portanto, as disciplina Fundamentos Didáticos e 

Pedagógicos da Tutoria 001 e 002. A primeira ocorreu de 28/01/2008 a 15/02/2008 e 

a segunda de 10/06/2008 a 23/06/2008. Foi observada também a disciplina Moodle 

para Tutores 001, que ocorreu de 28/04/2008 a 17/05/2008. 

A escolha dessas duas disciplinas ocorreu por conterem dados que 

possibilitaram observar qual a perspectiva do CCT: se mais voltada para o 

alfabetismo digital ou para o letramento. As disciplinas foram desenvolvidas no 

ambiente virtual de aprendizagem Moodle, com a utilização de ferramentas tais 

como e-mails, fóruns, lições com arquivos e avaliações. A coleta dos dados se deu, 

em grande parte, nessa plataforma, além de dados constantes do manual do 

candidato. A seguir, apresento uma relação dos dados considerados até o final da 

coleta: 

 

• Registros de mensagens internas do Moodle; 

• Conteúdo didático-pedagógico da disciplina Fundamentos Didáticos E 

Pedagógicos da Tutoria; 

• Conteúdo didático-pedagógico da disciplina Moodle para Tutores; 

• Fóruns de discussão da disciplina Fundamentos Didáticos e Pedagógicos da 

Tutoria. 

 

Com o objetivo de investigar as regras na formação dos tutores a distância, 

busquei esses registros no ambiente virtual de aprendizagem Moodle e, por meio 

deles, interpreto e depreendo as regras prescritas e as implícitas contidas na 

formação, na intenção de focalizar as ações dos tutores na condição de alunos do 

CCT, em relação às práticas digitais de leitura e escrita. 
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3.5 Procedimentos de análise 
 

 Optei por analisar os dados desta pesquisa em três seções: a primeira está 

relacionada à formação dos tutores a distância no que diz respeito às regras da 

formação e se refere às duas edições da disciplina Fundamentos Didáticos e 

Pedagógicos da Tutoria. Na segunda seção, faço uma relação entre as regras 

prescritas da instituição com as regras da formação. Para isso, valho-me de dados 

formais da Instituição, descritos no CCT, e focalizo as regras explícitas e 

preestabelecidas no ambiente de aprendizagem. Por último, na terceira seção, 

focalizo a proposta de atividades do CCT para investigar se as práticas sociais de 

leitura e escrita propiciam uma formação mais voltada ao alfabetismo digital ou ao 

letramento digital. Nessa seção de análise, utilizo mensagens de fóruns das 

disciplinas Fundamentos Didáticos e Pedagógicos da Tutoria 001 e 002. 

 

 

3.5.1 Procedimento de análise da primeira seção  

 

A primeira seção da análise discute as regras da formação observadas 

durante o CCT e para tal, utilizo como base o conceito de regras de Engestrom 

(1999), na sua relação com os instrumentos da atividade. Para desenvolver a análise 

dos dados, reuni as mensagens internas do AVA trocadas entre as formadoras e 

alguns alunos-tutores. Essas mensagens foram indicativas de regras, tanto explícitas 

como implícitas, e essas regras foram as estabelecidas como categorias para a 

discussão da segunda parte da análise.   

Assim, essa seção foi composta pelos seguintes procedimentos de análise: 

• Leitura cuidadosa dos fóruns para observação, interpretação e 

inferência das regras de participação criadas pelos participantes;  

•  Observação das regras explícitas e implícitas nas mensagens das 

formadoras durante as interações; 

• Observação das ações dos alunos-tutores nas discussões dos fóruns. 

 

Nessa seção, procurei entender como as regras da atividade de formação 

impactam na formação do ser-tutor como sujeito transformado socialmente. Dessa 

maneira, observei como os alunos-tutores se posicionam diante das discussões 
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sobre os assuntos relacionados aos fundamentos didáticos e pedagógicos da EaD, 

trabalhados durante a disciplina Fundamentos Didáticos e Pedagógicos da Tutoria.  

 

 

3.5.2 Procedimento de análise da segunda seção 
 

Os candidatos ao cargo de tutores a distância, por meio da proposta 

pedagógica do CCT, passam a conhecer a plataforma utilizada pelo CEAD/Ifes nos 

cursos a distância. Para tal, realizam várias tarefas didáticas no ambiente, com o 

objetivo de familiarizar-se com os instrumentos e de relacionar-se com a 

comunidade. Nesse bloco de análise, faço uma relação das regras institucionais 

explícitas, descritas no conteúdo programático das disciplinas objeto de análise, para 

mostrar como elas podem estar interligadas, na relação do sujeito com os 

instrumentos e com a comunidade.    

Assim, essa seção foi composta pelos seguintes procedimentos de análise: 

• Observação da proposta pedagógica do CCT, para investigar as regras 

estabelecidas nos instrumentos utilizados pelos alunos-tutores, como 

orientação de sua função; 

• Observação e interpretação de como os alunos-tutores respeitam 

essas regras e como criam novas regras de participação no ambiente; 

• Investigação em busca de encontrar quais regras têm origem na 

formação histórica dos participantes e são utilizadas como referência 

na formação para atuar distância; 

• Investigação sobre o impacto dessas regras na formação e sobre como 

elas orientam o ser e o fazer do tutor a distância. 

   

Assim como na primeira seção, nesta também destaco as regras da formação 

dos tutores a distância, porém, com uma diferença: focalizo as regras explícitas 

presentes nos materiais escritos do CCT e faço uma correlação com as regras 

criadas pelos participantes, na tentativa de mostrar que a comunidade influencia a 

formação na medida em que há limitação e restrição do que se pode e do que não 

se pode fazer para alcançar uma meta.  
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O que de fato acontece na atividade, como será visto, é que o sujeito burla as 

regras institucionais, criando regras próprias, com base na interação, para se 

adaptar à comunidade na apropriação do objeto. 

Assim, foram analisados conteúdos dos instrumentos utilizados no CCT, na 

disciplina Moodle para Tutores, mais precisamente, os seguintes itens: 

 

• Conhecendo o ambiente: AVA; 

• Ferramentas de comunicação: fórum; 

• Recursos para leituras e atividades. 

 

Nessa seção de análise, busquei perceber se o tipo de objeto planejado pela 

instituição coincide com o objeto que está sendo formado, pois o projeto pedagógico 

do curso prevê algumas regras que, pela relação entre sujeitos e instrumentos, 

podem não ter sido concretizadas ou seguidas.  

 

 

3.5.3 Procedimento de análise da terceira seção 
 

Nessa seção, destaco as propostas de leitura e escrita do CCT, para 

descobrir se a perspectiva da formação está mais voltada ao alfabetismo digital ou 

ao letramento digital. Por meio da discussão dos participantes em um fórum da 

disciplina Fundamentos Didáticos e Pedagógicos da Tutoria, foi possível observar e 

interpretar as ações dos alunos-tutores de maneira a perceber como se articulam à 

perspectiva do CCT. Quanto às relações que eles fazem entre as práticas de leitura 

e outros âmbitos, tais como suas experiências, o mundo da EaD e outras leituras, foi 

possível perceber uma nuance, ou seja, uma pequena intenção de desenvolver o 

letramento digital nos participantes.  

A análise e a discussão, nessa seção, ocorreram a partir dos fóruns, contando 

com um grande número de mensagens, possibilitando a observação sobre como se 

deram as relações. Para tal, foram realizados procedimentos similares aos da 

primeira seção: 

 

• Leitura completa das mensagens dos fóruns, para detectar as relações 

estabelecidas entre as leituras realizadas pelos alunos-tutores e outros 
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aspectos de ordem socioculturalmente situados, relacionados à EaD 

ou, até mesmo, ao ensino presencial; 

• Anotação de estruturas e orações que demonstram como os alunos-

tutores expressam, por meio da escrita, as relações apontadas acima; 

• Interpretação dos tópicos mais mencionados na discussão e de seu 

impacto na formação; 

• Identificação do impacto das práticas sociais de leitura e escrita na 

formação e como elas conduzem o ser e o fazer do tutor a distância. 

 

Um procedimento comum a todas as seções de análise se refere à 

numeração dos excertos: entre chaves e em negrito. Para a organização das 

mensagens lidas, numerei-as de acordo com cada mensagem do histórico ou do 

fórum. Optei por reiniciar a numeração em cada fórum, indicando também a letra 

correspondente ao fórum. Importante lembrar que as mensagens são apresentas em 

sua forma original, mesmo aquelas que apresentaram erros de ortografia ou outro 

erro qualquer, como, por exemplo, erros de concordância. Todas as mensagens são 

acompanhadas das datas em que ocorreram. 

Uma vez explicitados os procedimentos utilizados para análise, passo ao 

capítulo de discussão da análise realizada. 
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CAPÍTULO IV: Análise e Discussão dos Resultados 
 

 

 
As nossas explicações não podem explicar os 
nossos princípios de explicação. Os nossos 
explicantes (causa, lei, ordem, razão) são 
inexplicáveis, e, quando ficamos inconscientes deles, 
tornam-se, com justamente Manuel de Dieguez, 
<<ídolos>>. Mas podemos tomar consciência da 
incompletude da explicação e da ineliminabilidade do 
inexplicável, mesmo no cerne da explicação. 
 

Edgar Morin (1986, p.215) 
 

 

Neste capítulo, apresento a discussão com base na análise dos dados da 

pesquisa, sustentada pelos conceitos articulados nos dois capítulos iniciais. Retomo, 

pois, o objetivo deste trabalho que consiste em investigar a formação de tutores a 

distância, a partir das regras e da proposta de tarefas didático-pedagógicas de um 

curso de capacitação, focalizando as práticas digitais de leitura e escrita. Para essa 

discussão, trago fragmentos de mensagens do AVA Moodle e recortes de quatro 

fóruns realizados nas disciplinas Fundamentos Didáticos e Pedagógicos da Tutora e 
ainda, as atividades realizadas pelos alunos-tutores, dados que possibilitaram a 

discussão e as descobertas ao final da pesquisa. Assim, busco, por meio das 

observações feitas nas duas disciplinas a distância do curso de capacitação de 

tutores, saber se a formação tem uma perspectiva mais voltada para o alfabetismo 

digital ou para o letramento. Para isso, como já mencionado na introdução, organizo 

essa discussão de maneira a buscar respostas para as perguntas norteadoras da 

pesquisa, a saber:  

 

• Que regras governam a atividade de formação do tutor a distância? 

• Qual a relação entre as regras institucionais e as regras da atividade? 

• Qual a natureza e a finalidade das práticas digitais de leitura e escrita 

dos textos na atividade de formação? 

 

Para encontrar respostas a esses questionamentos, analiso e discuto sobre 

as regras da atividade de formação, fazendo uma relação dessas com as da 
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instituição, para mostrar que as regras prescritas existem com o intuito de dar 

direção às ações dos participantes de uma atividade, mas contrapondo-as com as 

que realmente a governam. Por fim, com base na proposta de atividades das 

disciplinas observadas, discuto sobre a perspectiva da formação, se esta é mais 

voltada para o alfabetismo digital ou para o letramento digital. 

Considerando as perguntas de pesquisa, a análise e a discussão foram 

divididas em três seções, a saber: 1- Regras da formação de tutores a distância; 2- 

Regras institucionais e regras da formação de tutores a distância; 3- Proposta de 

tarefas de leitura e escrita. 

A primeira seção oferece uma discussão das regras presentes na formação, a 

partir de fragmentos de interações entre formadores53 e alunos-tutores. Vale 

ressaltar que, como discutido no capítulo teórico, há regras relacionadas à 

comunicação, à participação, bem como regras individuais e coletivas. A segunda 

seção discute a relação entre as regras institucionais e as da formação, a partir de 

uma comparação entre as regras prescritas no ambiente de aprendizagem e as 

estabelecidas pelos participantes nas discussões. Finalmente, a terceira seção 

contempla a proposta de textos e tarefas do CCT, focalizando a natureza e a 

finalidade das práticas de leitura e escrita dos alunos-tutores  

Como dito acima, a discussão está organizada em três seções, cada uma 

delas relacionada a uma das perguntas de pesquisa mencionadas. Passemos então, 

à primeira questão a ser analisada e discutida. 

 

 

4.1 Regras da formação de tutores a distância 
 

Nesta primeira seção de análise busco responder à primeira pergunta de 

pesquisa, mencionada na introdução – Que regras governam o processo de 

formação do tutor a distância? – e para tal, valho-me, em primeiro lugar, de 

                                                 
53 Formadores, aqui, se refere aos atores componentes da equipe multidisciplinar que compõe o 
corpo docente responsável por elaborar a proposta de tarefas didático-pedagógicas do CCT e tutorar 
as disciplinas pioneiras nessa seleção de tutores a distância. Durante o desenvolvimento das 
disciplinas e realização de tarefas, as formadoras se classificam “tutoras” dos alunos-tutores. Eu, na 
qualidade de pesquisadora, classifico-as como formadoras, para evidenciar a função docente no 
processo da formação. 
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fragmentos de mensagens do ambiente54 entre formadores da equipe multidisciplinar 

e alunos-tutores, durante a disciplina Fundamentos Didáticos e Pedagógicos da 

Tutoria, para depois, analisar quatro fóruns de discussão dessa disciplina. 

 

 

4.1.1 Fragmentos de mensagens trocadas por meio da ferramenta Histórico de 

Mensagens  
 

 Essa ferramenta é própria do ambiente virtual de aprendizagem Moodle e 

registra as mensagens trocadas entre formadores e alunos-tutores internamente, ou 

seja, são mensagens que só podem ser visualizadas nesse ambiente. Essas 

mensagens representam o fazer do formador em relação aos alunos-tutores, ou 

seja, o que eles fazem para orientar os alunos-tutores em sua formação. 

 Vygotsky, ao estudar sobre a ZPD, conclui que existem apenas duas 

situações de aprendizagem: uma se refere ao que o sujeito consegue fazer de forma 

independente e outra se refere ao nível mais alto de desenvolvimento potencial, 

determinado pela solução de problemas sob a mediação de um adulto ou em 

colaboração com seus pares (Neto et al, 2009). 

 A partir das mensagens analisadas, pode-se perceber quais e como as regras 

da formação são articuladas para que a aprendizagem dos alunos-tutores ocorra a 

partir das ações motivadas pelas ações dos outros participantes. Além disso, a partir 

dessas mensagens, organizo as categorias que orientam a discussão das regras da 

formação. 

 Para entender como essas regras foram depreendidas, as indico no quadro a 

seguir, relacionando as mensagens que propiciaram. Os números das mensagens 

são utilizados no decorrer da discussão e as regras, indicadas no quadro, orientam 

as subseções. 

 

                                                 
54 Essas mensagens não são consideradas fórum de discussão por serem interações entre os 
formadores e alunos-tutores dentro do ambiente Moodle no formato de "mensagens" organizadoras 
do curso. O espaço em que essas mensagens se refere a um link no perfil do usuário desse ambiente 
e é denominado "histórico de mensagens", local onde se concentra o registro das interações 
ocorridas no ambiente.  A diferença dessas mensagens para as do espaço do fórum é que elas são 
restritas e individuais, isto é, o formador pode se dirigir a cada participante individualmente sem que 
todos leiam. As do fórum de discussão são públicas e compartilhadas, portanto, todos os 
participantes podem visualizá-las. 
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Regras Mensagem55 
Participar do trabalho em equipe 1 
Acessar a disciplina com frequência 2, 3, 7 
Organizar trabalho em grupo 4, 5, 7, 9, 10, 11 
Acessar o acervo de conteúdo 
disponibilizado na biblioteca virtual 

1,3 

Entregar o trabalho no prazo determinado 14, 16, 17, 18, 19, 22 
Organizar as tarefas 3, 10, 13 
Flexibilizar prazo de entrega de tarefas 12, 13, 17 
Assumir eventuais problemas de avaliação 20 
Estar disponível para os alunos 1, 7, 19, 23 

Quadro 10: Regras constituintes das mensagens internas do ambiente Moodle 

  

A historicidade do sujeito e a criação de regras existem através de suas ações 

no contexto e nas comunidades em que as atividades acontecem, tornando-se a 

base das relações existentes entre sujeito e objeto. Para serem tutores, os 

participantes do CCT vivem um momento sócio-histórico em que o alcance da meta 

ou motivo da atividade depende de como são estabelecidas as regras, as quais, 

segundo Hardman (2005) e Engestrom (1999), funcionam como normas e 

regulações numa comunidade. 

 O conjunto de mensagens entre formadores e alunos-tutores revela o que se 

faz com relação à organização das ações. Toda atividade é composta, segundo a 

teoria da atividade, de ações e operações (LEONTIEV, 1978). Para proceder às 

discussões, focalizo as ações, uma vez que as operações se encontram mais no 

nível daquilo que já se transformou em mecanismos pelo sujeito e, portanto, já foi 

por ele internalizado. Assim, a maneira como os formadores se organizam, como 

eles se dirigem aos alunos-tutores, o que eles os convidam a fazer são as ações que 

revelam as regras da formação, às vezes implícitas, outras explícitas. 

 Das 37 mensagens analisadas56, 17 são dos alunos-tutores e 20 dos 

formadores. O mecanismo de envio de mensagens, nesse instrumento interno do 

                                                 
55 A identificação numérica nesta coluna refere-se às mensagens apresentadas no Anexo. 
56 Esse número de mensagens é relativo à disciplina Fundamentos Didáticos e Pedagógicos 002. Por 
ocupar a posição de observadora não-participante, encontrei dificuldade de acesso aos dados, o que 
gerou uma coleta limitada. Esclareço que fui registrada nos cursos com o status de "visitante oculta", 
com participação restrita e limitada a algumas ferramentas e dados. Esse fato inviabilizou uma coleta 
mais ampla e abrangente das participações / discussões / interações ocorridas no ambiente Moodle 
ao longo do curso pesquisado.  A definição que consta no ambiente a respeito desse participante é 
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Moodle, permite que sejam enviadas mensagens diretamente para um ou mais 

participantes. Entretanto, a resposta vai apenas para o formador, individualmente, 

pois os alunos-tutores não têm permissão de enviar para outro participante. Minha 

percepção é de que o número das mensagens da formadora é aproximadamente o 

mesmo em relação ao número de mensagens dos alunos-tutores, pelo fato de este 

ser um contexto de formação e, portanto, uma situação de ensino-aprendizagem em 

que a interação ainda tem como base perguntar e responder. Desse modo, se há 

mensagens enviadas pelo formador, consequentemente, há mensagens dos alunos-

tutores quase na mesma proporção. Esse fato remete ao princípio da historicidade 

na Teoria da Atividade. Além disso, a interação entre todos os participantes desse 

processo de formação exige uma comunicação frequente para a compreensão de 

todas as ações. 

 Esclareço que as mensagens apresentadas a seguir contemplam mais de 

uma regra, portanto, a discussão será feita a partir da regra inferida. 

  A mensagem número 1 abaixo, enviada pela formadora, teve como objetivo 

sua apresentação aos alunos. De maneira implícita, ela inicia a criação de regras, às 

quais, como já visto, governam e norteiam a atividade. As subseções a seguir estão 

identificadas pelas próprias regras depreendidas das mensagens analisadas.   
 
 
4.1.1.1 Participar do trabalho em equipe 
 

 Observemos a mensagem 1, trocada entre formadora e alunos-tutores do 

grupo de Lógica e Matemática discreta: 

________ 
[1] Daniela.V.C[18:16]:   segunda, 28 janeiro 2008 
Olá Tutores de Lógica e Matemática Discreta, 
Eu, Daniela, serei a tutora a distância de vocês na disciplina de Fundamentos Didáticos e 
Pedagógicos da Tutoria. Muitos assuntos já foram discutidos em nosso encontro presencial, 
esperamos aqui consolidar alguns conceitos e discutir em conjunto para melhorarmos nosso 
trabalho enquanto tutores.. 

                                                                                                                                                         
que ele possui um status dado a alguém externo ao curso para que possa apenas visualizar 
estrutura, dinâmica do curso, conteúdo, questionários, postagens de mensagens nos fóruns e 
opiniões nas enquetes. É impedido de postar mensagens, opiniões em enquetes e de ter registro de 
sua participação nas atividades. Não consta nessa definição, por exemplo, que esse participante 
também não possui acesso ao gerenciamento dessas tarefas, como relatórios de participação e de 
mensagens enviadas por e-mails particulares dos participantes. Nessa condição, não foi possível ter 
acesso a todas as interações dos alunos-tutores com seus formadores.   
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Além do material utilizado para as aulas, disponibilizamos vários artigos em nossa Biblioteca 
Virtual. 
Bom trabalho! Sucesso! E qualquer dúvida entrem em contato comigo. 
Abraços,  
Daniela. 
________ 

 

 É possível observar que a formadora se apresenta e, implicitamente, expõe 

regras de participação no curso. A primeira delas: 'esperamos aqui consolidar alguns 

conceitos', se refere a um convite à discussão dos assuntos expostos, uma vez que a 

escolha lexicogramatical indicativa do agente da ação é o pronome nós. A formadora 

parte do princípio que seus alunos-tutores já conhecem conceitos que serão 

discutidos ao longo do curso, e os convida à retomada desses conceitos. O foco 

recai sobre um trabalho a ser desenvolvido em grupo – e por isso o convite para 

'discutir em conjunto' apresentado pela formadora. Ela especifica que os conceitos 

serão revistos, deixando subentendido o propósito da atividade de formação, ou 

seja, discussões em grupo por meio da interação entre os participantes, com base 

nos instrumentos que serão utilizados e nos conteúdos das aulas. A maneira como o 

curso será conduzido surge como uma regra explícita, ou seja, apontando a 

necessidade de discussões coletivas e com um objetivo claro: ‘melhorarmos nosso 

trabalho enquanto tutores’, expresso pela formadora de modo a mostrar que o 

trabalho será realizado em conjunto e não individualmente.  

Conforme Neto et al. (2009, p.46), “a ação é o componente básico da 

atividade, é o meio de realizá-la e, consequentemente de satisfazer o motivo”. Dessa 

maneira, o meio para se chegar à consolidação dos conceitos estudados nessa 

disciplina é a discussão coletiva, da qual todos participam, satisfazendo, assim, o 

motivo das ações ali geradas, que é formar tutores a distância. 

 Depreende-se ainda dessa mensagem outra regra implícita, relacionada ao 

fato de a formadora mencionar os vários artigos disponibilizados para leitura. Essa 

menção se refere às ações desejadas para os tutores durante o curso. 

Implicitamente, no enunciado “disponibilizamos vários artigos em nossa Biblioteca Virtual” 

está presente a regra “textos disponibilizados devem ser lidos pelos alunos“. A 

formadora não faz uso de escolha linguística que indique obrigação dos alunos em 

acessar os materiais disponíveis, ler e discutir ao longo do curso, mas sugere 

implicitamente. Essa, pode-se depreender, é uma regra implícita que se refere a 

acessar o conteúdo disponibilizado pela equipe multidisciplinar, para expandir o 
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conhecimento dos alunos-tutores, propiciando a discussão sobre os assuntos 

pertinentes ao curso.  

Observemos a mensagem a seguir, também de apresentação de uma 

formadora. 

________ 
[2] Vandessa.B.N. [23:48]: segunda, 28 abril 2008 
Prezados alunos, 
Serei a tutora a distância de vocês nesta capacitação de Moodle para tutores. 
Desculpem-me a demora na apresentação, mas eu estava participando de um congresso no RS 
e apenas agora retornei. 
Estou à disposição para auxiliá-los. 
Atenciosamente, 
Vandessa.B.N. 
________ 

 
 Ao apresentar-se, a ação comunicativa da formadora se resume em justificar 

o atraso. Nota-se que não elabora uma proposta de trabalho ou de interação entre 

ela e os alunos-tutores. Percebe-se a falta de uma regra explicita sobre o que ela 

espera que aconteça no decorrer da disciplina, em relação à participação dos 

alunos-tutores. Parece faltar incentivo e orientação sobre uma possível ação dos 

alunos-tutores a respeito do que eles irão fazer. O que fica explícito é a disposição 

da formadora para atender seus alunos, regra discutida mais adiante. 

A diferença entre as apresentações das duas formadoras (nas mensagens 1 e 

2) é que neste caso, possivelmente sua ação pouco colabora para o 

desenvolvimento do alunos-tutores no sentido da formação, no sentido de propostas 

e meios de trabalho, como visto na mensagem anterior, em que a formadora visa à 

aprendizagem dos alunos-tutores em relação aos conceitos e material da disciplina 

em questão, e também em relação à forma como deve trabalhar ao longo do curso. 

Em relação à segunda formadora, é possível perceber em sua ação, 

entretanto, que algo pode ser considerado como uma regra explícita, não voltada 

para aprendizagem dos tutores, mas à sua responsabilidade ao exercer a função de 

tutor: a formadora justifica seu atraso ao se apresentar aos alunos no curso. Os 

alunos-tutores podem ver tal manifestação como adequada em caso de acontecer 

algum tipo de problema pessoal quando estiverem atuando como tutores a distância, 

ou seja, quando forem, de fato, formadores. A regra implícita, nesse caso, seria, por 

exemplo: apresentar justificativas ao aluno quando algo provocar interrupção ou 

mudança na maneira como as ações do curso foram planejadas. 
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4.1.1.2 Acessar o acervo de conteúdo disponibilizado no ambiente 

 

 As abordagens e teorias pedagógicas da EaD, na visão de Schlünzen Junior 

(2009, p.30), visam "formar profissionais oportunizando subsídios teóricos e práticos 

necessários para que atuem em uma sociedade do conhecimento e globalizada", o 

que corrobora a regra implícita inferida a partir da afirmação da formadora na 

mensagem [1], excerto anteriormente apresentado:  Além do material utilizado para as 

aulas, disponibilizamos vários artigos em nossa biblioteca virtua”. Os alunos-tutores podem 

entender, a partir dessa afirmação, que o material não está lá por acaso, e, sim, que 

está nesse espaço para ser lido e discutido ao longo do curso.  

A proposta, a meu ver, é que os artigos funcionem como instrumentos 

mediadores na construção de conhecimentos sobre o papel de um tutor a distância, 

possibilitando um movimento em direção ao objeto da atividade. Os alunos-tutores 

não podem se restringir simplesmente às tarefas do curso, mas precisam expandir 

leituras, buscando os artigos disponibilizados ou até mesmo outros materiais. Suas 

ações não podem se limitar ao uso da ferramenta, mas devem indicar uma postura 

de sujeito pesquisador, característica fundamental de um profissional da modalidade 

EaD, ressaltada por Almeida (2003). A autora afirma que essa modalidade tem o 

potencial, devido ao suporte em ambientes digitais e interativos de aprendizagem, 

de aguçar o pensamento do aprendiz e promover a comunicação de suas ideias, 

assim como a produção individual e coletiva de conhecimentos. 

A inserção desses materiais complementares é ressaltada também pela 

pesquisadora (2003, p.334): 

 
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. 

 

Nessa perspectiva, esses materiais podem ser vistos sob dois aspectos: 

primeiro, os alunos-tutores têm acesso a outras fontes para se apropriarem de 
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conhecimentos sobre a EaD e compreenderem as abordagens da modalidade; 

segundo, eles terão a chance de perceber como irão lidar com seus futuros alunos. 

 

 

4.1.1.3 Acessar a disciplina com frequência 
 
 Ao analisar a mensagem 3, a seguir, enviada pela formadora, foi possível 

perceber uma regra importante, relacionada aos acessos ao curso.  

________ 
[3] Daniela.V.C[08:50]: quarta, 30 janeiro 2008 
Olá Tutores, 
Já iniciamos a disciplina de Fundamentos Didáticos e Pedagógicos da Tutoria (a distância) 
desde o dia 28/01. E muitos de vocês ainda não acessaram a disciplina. Estou aguardando! 
Abraços, 
Daniela. 
________ 
 

 Para a discussão da regra implícita da formação, percebida nessa 

mensagem, lembro que o uso das ferramentas, para Vygotsky (1989), proporciona 

ao sujeito as mudanças e transformações que ocorrem ao longo da vida. O acesso 

ao ambiente para a devida participação na disciplina: muitos de vocês ainda não 

acessaram a disciplina, é uma regra característica de cursos a distância. Na atividade 

de formação do tutor a distância, é crucial que ele se habitue e se aproprie do uso 

das ferramentas do ambiente. Para tal, ele precisa acessá-las. Ter como regra o 

compromisso de acesso à disciplina e ao seu conteúdo constitui o modo de 

organização dos sujeitos na atividade. 

 O que pode ocorrer nesse sentido, é que as práticas cristalizadas tão 

presentes nas situações de ensino presencial, que levam o aluno a pensar somente 

na avaliação dos resultados em detrimento da avaliação dos processos, a buscar 

maior envolvimento e participação próximo ao período de provas, pode, também, 

nesse contexto de EaD, estar orientando as ações dos alunos, levando-os a acessar  

as tarefas no final dos prazos estabelecidos. O aluno pode pensar que, acessando a 

disciplina em momento próximo ao período de seu encerramento, conseguirá 

realizar todas as tarefas de uma vez e, assim, obter resultado.  

 Hardman (2005), em seu estudo para entender as percepções de professores 

com relação ao uso de computadores, enfatiza que se pensarmos em computadores 

como ferramenta cultural, então precisamos nos questionar e encontrar respostas 
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sobre como essa ferramenta pode propiciar a aprendizagem e também como 

professores e alunos podem ser transformados com o seu uso. No caso dos alunos-

tutores do CCT, eles podem, a partir do acesso frequente à disciplina, acompanhar e 

participar efetivamente das tarefas ali planejadas, e com isso, alcançar a meta do 

curso, chegando a ser bons tutores a distância. Por isso a insistência da formadora 

em que eles acessem o ambiente e façam suas tarefas. Essas regras, de acordo 

com a teoria da atividade, governam e organizam a atividade de modo que ajudam o 

sujeito a construir o objeto desejado (ENGESTRÖM, 1999). Desse modo, a 

aprendizagem para se chegar ao objeto está diretamente ligada a regras sócio-

historicamente construídas nessa relação entre sujeito, instrumentos e os outros 

componentes da atividade. Observemos a preocupação da formadora na mensagem 

8: 

________ 
[8] Daniela.V.C[21:33]: quarta, 13 fevereiro 2008 
Olá Tutores, 
Estou preocupada com vocês. A disciplina de Fundamentos Didáticos e Pedagógicos da 
Tutoria termina no dia 15/02 e alguns colegas ainda não acessarem a sala. Temos uma tarefa 
em grupo a ser finalizada, que depende da criação dos grupos. Contamos com vocês! Em caso 
de dúvida entre em contato. 
Persista!  
Abraços, 
Daniela.     
________ 

 

 Nessa mensagem, percebe-se que alguns alunos-tutores não acessaram a 

disciplina: “ainda não acessaram a sala”. Isso significa que aqueles que não acessaram, 

possivelmente não chegaram a alcançar a média para a aprovação e foram 

desclassificados do processo, um sinal de desistência. A esse respeito, penso que 

mesmo que a EaD esteja se consolidando no Brasil, sua especificidade não atrai a 

todos e alguns participantes se inscrevem em cursos dessa natureza pela 

curiosidade de saber como funcionam, procurando perceber se possuem ou não um 

perfil de sujeito que atenda às exigências institucionais. Na discussão sobre a 

modalidade EaD vimos que é necessário um perfil de sujeito aberto a um paradigma 

diferente daquele no qual está pautado o ensino presencial. O aluno precisa estar 

disposto a enfrentar desafios, com uma certa autonomia. 

 

 

4.1.1.4 Organizar o trabalho em grupo 
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 Dando sequência às regras da formação, presentes no bloco de mensagens, 

uma regra sócio-historicamente situada, bem conhecida no ensino presencial, está 

relacionada à organização de um trabalho em grupo. Na formação, as ações dos 

participantes representam o curso que fazem, visando a uma vaga de tutor a 

distância. Há toda uma força das regras nesse processo, pois é um momento de 

aprendizagem e a maneira como se vivencia essa aprendizagem, a experiência 

como aluno, vai permear a atividade de atuação ao longo da vida. Observemos os 

excertos a seguir: 

________ 
[4] Elizete.D.D[08:05]:       sexta, 8 fevereiro 2008 
Olá Jan., tudo bem?  
você já começou a fazer o trabalho em grupo? Vamos trocar umas ideias... acho que vou 
começar a partir de segunda-feira, pois viajo e amanhã. Vou entrar em contato com as outras 
meninas, será que ficaremos todas em um único grupo?? 
E as aulas, como estão? muito trabalho?  
Bjs 
________ 

 
________ 
[5] Janete.X.T[18:32]: Que trabalho em grupo? Não me deixe apavorada. 
Janete.X.T[18:33]: Quanto as aulas, tudo tranqüilo. E com vc? 
Janete.X.T[18:33]: Bjs. 
________ 

 
________ 
[7]Elizete.D.D[12:41]:      quarta, 13 fevereiro 2008 
oi meninas!! 
precisamos decidir logo quem será a líder do grupo para fazermos a montagem final do trabalho 
e entregá-lo dentro do prazo estipulado. Acredito que temos pouco tempo para isso, portanto, 
tire um tempinho e faça a atividade..o meu texto está praticamente pronto, ainda preciso fazer 
uma releitura e ver se é necessário acrescentar algo... 
estou esperando uma resposta de vocês.. 
me add no msn (quem ainda nõa está...) beti-donna@hotmail.com 
beijinhos 
________ 
 
 
 
________ 
[9] Janete.X.T[18:14]:      quinta, 14 fevereiro 2008 
Oi! 
Acabei de concluir meu trabalho. Tenho uma ótima notícia para você: Taty e eu achamos você 
uma ótima líder do grupo de Comunicação. Não precisa responder, já sei a resposta!  
Um abraço! 
________ 
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________ 
[10] E.D.D[20:25]: 
 eu já me conformei com isso...até pedi mais prazo pra gente entregar o trabalho...rssr assumi a 
função.. 
bjim 
________ 

 
________ 
[11] Elizete.D.D[14:41]: segunda, 18 fevereiro 2008 
olá meninas 
estou aguardando o envio dos textos de vocês, provavelmente vou entregar o trabalho no dia 
20. Então, agora que a gente já se reuniu e decidimos como finalizar tal atividade é só darmos o 
ÚLTIMO passo... 
Qualquer dúvida ou problema entrem em contato comigo. ok? 
Bjs 
________ 

 
 Segundo Neto et al. (2009), o sujeito é o protagonista de sua história. Desse 

modo, o movimento que transforma o sujeito é o que se conhece por trabalho. 

Trabalho e atividade são categorias equivalentes, porém, segundo esse autor, "a 

discussão teórica parte da compreensão da categoria atividade como forma de 

relação, interação entre homem e objeto" (p.41). Organizar um trabalho na esfera 

educacional, pelo visto nas mensagens apresentadas, parece carregar o sentido de 

uma regra construída ao longo do tempo, historicamente situada, que se mantém 

nos mesmos padrões do ensino presencial, ou seja, organizar um trabalho em grupo 

significa marcar reuniões, dividir tarefas, agrupar os resumos de cada um e entregar 

o trabalho. Isso implica a participação de todos, entretanto, sabe-se que 

tradicionalmente alguns participam mais, outros menos.  

 Do ponto de vista sócio-histórico, trabalho em equipe ou grupo é uma 

característica da modalidade de ensino presencial, desejada para a modalidade 

EaD, e requer que os sujeitos envolvidos interajam e se organizem para que o 

resultado seja alcançado. Dois aspectos estão imbricados nessas ações: 

relacionados à participação: você já começou a fazer o trabalho em grupo? Vamos trocar 

umas ideias. e também relacionados à organização: precisamos decidir logo quem será a 

líder do grupo para fazermos a montagem final do trabalho e entregá-lo dentro do prazo 

estipulado”. 

 Nesse contexto, há regras de participação no curso, as que são essenciais 

para a participação do sujeito, pois delas depende a forma como ele organiza 

seus modos de ação; também há regras de participação no grupo, para o 
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coletivo; e regras de participação individual, que incluem a participação do aluno 

nas tarefas planejadas, como é o caso do trabalho em grupo discutido nas 

mensagens apresentadas. Esses dados demonstram que os alunos-tutores 

compreendem essas regras e o que está sendo solicitado. Se não 

compreendem, têm a oportunidade de compreender, como é o caso da aluna-

tutora que se pronuncia: Que trabalho em grupo? Não me deixe apavorada. 

 Nessa sequência de mensagens, portanto, é visível a maneira de articular a 

organização do trabalho em grupo, tarefa comum e já existente no âmbito 

presencial, por isso, considerada uma prática sócio-histórica. No contexto online, as 

regras são igualmente sócio-históricas, mantendo suas características. A formadora 

requisitou um trabalho em grupo: Compor um texto sobre avaliação em EaD na visão de um 

tutor a distância com base nas leituras propostas.  

 Nesse grupo, as alunas-tutoras interagem umas com as outras e a 

aprendizagem sobre a avaliação ocorre em parceria e compartilhada. Para que o 

trabalho de grupo seja bem sucedido, essa relação entre os participantes precisa ser 

acompanhada de ações específicas e essas ações (forma de agir), antes de serem 

executadas, são planejadas na consciência do sujeito, como afirmam Souza e 

Gomes (2003) ao analisarem o uso de ambientes assíncronos de comunicação na 

educação. Quanto melhor planejada, mais sucesso a ação terá. Avançando, ainda, 

na discussão sobre trabalho em grupo, vale ressaltar que todo trabalho em grupo 

precisa ter um líder. Essa discussão aparece claramente nas mensagens trocadas 

entre os alunos-tutores, quando abordam a questão da divisão de trabalho nessa 

comunidade, visto que escolhem um líder para gerenciar o grupo e determinar quem 

faz o quê. 
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4.1.1.5 Entregar o trabalho no prazo determinado 
 

Também é possível perceber que regras são criadas para que o trabalho seja 

entregue no prazo determinado. São as regras que envolvem o tempo de ação dos 

participantes e que parecem ser combinadas e convencionadas segundo o contexto 

em que atuam, estando sempre relacionadas às demais atividades das quais os 

sujeitos participam. 

________ 
[14] Daniela.V.C[18:20]:      sábado, 23 fevereiro 2008 
Estamos aguardando o envio do seu trabalho em grupo até amanhã 24/02. OK?! 
Abraços, 
D.Abraços, 
Daniela.   
________ 

 
 A entrega do trabalho também está relacionada às regras da atividade da 

formação, pois Engestrom (1987) diz que a atividade é conduzida por meio de 

regras, divisão de trabalho e pela interconexão entre todos os seus elementos. Em 

relação à consciência sobre as ações praticadas, Vygotsky (1989) já dizia que essa 

consciência se constrói de fora para dentro, a partir das relações sociais entre 

participantes de um grupo.  

 Pode-se perceber que a regra entregar trabalho no prazo determinado é uma 

regra organizadora para direcionar o alcance do objetivo. Se analisadas as 

mensagens como interligadas uma às outras, é possível perceber que essa regra 

parece não ter sido cumprida pelo grupo, uma vez que em uma das mensagens uma 

aluna-tutora líder do grupo afirma provavelmente vou entregar o trabalho no dia 20, e em 

outra, afirma até pedi mais prazo pra gente entregar o trabalho. 

Sabe-se que há grupos que entregam trabalhos no prazo determinado e 

outros não, reafirmando o significado das regras na atividade: elas regulam a ação 

dos sujeitos no sentido de organizar a atividade, porém, podem ou não ser por eles 

cumpridas. Se a aluna líder já havia solicitado novo prazo, entende-se que não 

conseguiram entregar o trabalho no prazo determinado pela equipe multidisciplinar, 

o que pode ter levado à renegociação da regra. 

 Esse prazo teve uma nova data determinada pela formadora, o que indica 

uma flexibilidade nos prazos em geral. Também nesse sentido, é possível pensar a 

regra como sócio-historicamente situada, uma vez que em nossa cultura, prazos são 
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frequentemente extrapolados e renegociados. O objeto que está sendo construído 

está ligado a essa forma de agir, o que significa que os tutores a distância, em 

relação aos prazos, serão possivelmente flexíveis. A alteração do prazo de entrega é 

outra indicação de que as regras de uma atividade são violadas em vários 

momentos. Nada ocorre exatamente como as regras prescritas prevêem, e o que de 

fato acontece é que o sujeito tende a violar as regras que a comunidade impõe. O 

grau de criatividade na produção do objeto da atividade se encontra na relação do 

sujeito com os instrumentos e na frequência com que ele cumpre com as regras 

propostas para a atividade. 

Ainda com relação aos prazos de entrega de tarefas e trabalhos, vejamos as 

mensagens a seguir:  

________ 

[17] Daniela. V.C. [17:26]:   segunda, 3 março 2008 
Tereza., fui verificar suas notas e realmente não consta nenhuma atividade entregue. 
Por favor me dê um retorno! 
Abraços, 
Daniela. 
________ 

 
________ 
[18] Tereza.R.B. [19:34]: 
Daniela, eu mandei um recado para Y. hoje e falei pra ela que posso entregar até o dia 05. ela 
ainda vai me dar uma resposta! Abraços! 
________ 

 
________ 
[19] Daniela. V. C. [14:24]:       terça, 4 março 2008 
Olá C., 
Aumentei o prazo para atividade que deveria ter sido realizada em grupo. Você tem até o dia 
07/03 para realizá-la, caso seja de seu interesse. Me dê um retorno! 
Abraços, 
Daniela 
________ 

 

 Por meio da voz da formadora, a mensagem 17 fui verificar suas notas e 

realmente não consta nenhuma atividade entregue indica que a aluna-tutora, até essa 

data, ainda não havia entregue nenhuma tarefa solicitada. A regra relacionada ao 

cumprimento de prazos é prescrita no ambiente e também pelos formadores. Ela 

existe porque existe uma comunidade, e as regras, na atividade, constituem a base 

das relações entre o sujeito e essa comunidade, estabelecendo indiretamente uma 
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relação entre o sujeito e o objeto da atividade. Não se consegue atingir uma meta 

caso não haja um procedimento a seguir. Como se trata de uma regra para entrega 

de tarefa individual, o sujeito precisa observar as datas determinadas no ambiente.  

 No entanto, como visto na metodologia deste trabalho, o aluno de EaD no 

CEAD/Ifes, é considerado, com base na concepção de Paulo Freire, como o centro 

do processo de ensino-aprendizagem, portanto, a ele serão dadas todas as chances 

que precisar, com relação a flexibilizar esses prazos, para o bom resultado de sua 

aprendizagem. Essas chances de prorrogação de prazo podem ser vistas como uma 

contribuição, portanto, para a aprendizagem do aluno. 

 Observando a mensagem 16, a seguir, o prazo da entrega do trabalho é 

alterado para viabilizar a entrega da aluna-tutora. A formadora, a partir do papel 

assimétrico que lhe é atribuído pela própria função que exerce na atividade e, 

portanto, investida de um poder de decisão sobre o andamento das tarefas 

propostas no curso, determina essa flexibilidade e concede uma nova chance à 

aluna, de concluir e enviar o trabalho. Para Engeström (1999), um sistema de 

atividade é sempre heterogêneo e multifocado e existe uma constante construção e 

renegociação das regras em que as tarefas são redesenhadas e as regras 

reinterpretadas. 

Na mensagem a seguir, outra aluna-tutora demonstra não haver conseguido 

concluir suas tarefas. Observemos: 

________ 

[16] Ana.A.Z.A. [18:44]: D.   domingo, 24 fevereiro 2008 
O texto cobrado eu postei no ambiente 2 vezes. Na primeira acho que fiz besteira. 
Enviei também para a E., que é a coordenadora do grupo. 
Qualquer problema aguardarei um retorno. 
Não consegui fazer todas as minhas atividades pois quando fui fazê-las já havia encerrado o 
prazo, infelizmente. 
Abraços! 
Ana. 
________ 

 

 O interessante, como se pode notar na mensagem 16, é que a aluna-tutora 

diz ter postado o texto (tarefa a ser enviada) duas vezes, porém, sem sucesso. A 

aluna acaba, portanto, enviando a tarefa para a líder do grupo, denominada por ela 

de coordenadora. Evidentemente, o sistema havia encerrado o prazo de envio e ela 

perde a oportunidade de entregar a tarefa. Esse tipo de tarefa (individual) é 

controlado, no ambiente Moodle, por um comando que bloqueia o envio após a data 



139 

determinada, diferentemente da situação do trabalho em grupo. O descumprimento 

da regra sobre prazos de entrega de tarefa, provavelmente, acarretou 

consequências relacionadas ao resultado final da aluna-tutora, pois suas tarefas 

devem ter sido computadas no sistema como não completas. É nesse sentido que é 

possível destacar que o papel das regras é, de fato, o de regular as ações do sujeito 

na atividade. 

 A regra da atividade, na verdade, é esticar o prazo para que o aluno tenha 

chance de entregar a tarefa. Assim como na modalidade presencial, essa regra de 

prazo será sempre negociada entre tutor e aluno o tempo todo, sempre procurando 

dar ao aluno, a chance de entregar o trabalho. Isso é sócio-histórico na educação. A 

regra da formação é, portanto, flexibilizar, ou seja, alterar os prazos determinados e 

aceitar o trabalho do aluno, independentemente de quando ele vai entregar. 

 Essa flexibilização do prazo de entrega do trabalho é uma regra que, 

dificilmente vai deixar de existir. A aluna-tutora, escolhida para liderar o trabalho, 

optou pela solicitação de novo prazo logo que percebeu que as colegas não 

enviaram suas contribuições a tempo. A maioria dos alunos pede prazo maior ao 

professor para entregar seus trabalhos. Essa ação nos permite visualizar como 

ocorre a violação das regras estabelecidas pelo sistema e como, na realidade, elas 

são negociadas e recriadas ao longo da atividade. O prazo de entrega do trabalho 

foi determinado pelo formador por meio da regra prescrita no ambiente, mas, no 

entanto, houve a possibilidade de alteração desse prazo por conta da necessidade 

do grupo. Toda a discussão em torno da alteração da regra constitui-se uma regra 

implícita na atividade. 

 

 

4.1.1.6 Organizar as tarefas 
 

 No mesmo conjunto de mensagens que uso para discutir a organização do 

trabalho em grupo também há indícios reveladores de que a regra de organização 

das tarefas é criada de maneira implícita, e que isso ocorre por meio da líder do 

grupo. Essa regra está diretamente relacionada à divisão de trabalho, pois é na 

divisão de trabalho que se estabelecem os papéis e responsabilidades dos sujeitos 

na atividade. Isso implica dizer que tanto se relaciona à horizontalidade - divisão de 

tarefas dos sujeitos, quanto à verticalidade - status e poder dos sujeitos. Essas 
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questões de assimetria entre os sujeitos na atividade são historicamente situadas e, 

portanto, atreladas às diferentes concepções de ensino que sustentaram a atividade 

de ensino-aprendizagem até hoje.  

 É nessa relação social entre os participantes que se encontra, pois, a 

visibilidade das regras, propiciando um ambiente colaborativo (OKADA, 2004) em 

que todos participam e contribuem para a realização do trabalho. Os encontros para 

organização de trabalhos, no contexto presencial, podem constituir um problema, 

uma vez que os sujeitos necessitam articular sua disponibilidade de tempo para, 

então, trabalhar em grupo. No contexto online essa questão não chega a ser uma 

limitação. Todos precisam se organizar de maneira que as articulações ocorram no 

tempo de cada um, em comunicação assíncrona. O que é possível perceber, no 

entanto, é que os comportamentos cristalizados, resultantes da vivência dos sujeitos 

no ensino presencial, apresentam-se como elementos de contradição na atividade 

em EaD e acabam por interferir na organização dos sujeitos, mesmo no contexto 

online. 

 A mensagem a seguir mostra como a formadora age em relação a problemas 

técnicos, flexibilizando, mais uma vez, a regras relacionadas aos prazos a serem 

respeitados: 

________ 
[13] Daniela.V.C[12:52]:       quinta, 21 fevereiro 2008 
Olá Tutores, 
Tivemos um problema técnico (na rede elétrica) ontem e muitos alunos não conseguiram enviar 
a atividade em grupo, assim resolvemos prorrogar até o dia 22/0257. 
Não queremos que essa seja uma prática em nossos cursos, mas existem problemas alheios a 
nossa vontade. Com certeza vocês irão se deparar com alunos enviando mensagens que o Pólo 
ficou sem luz, que estão muitos atarefados etc. E caberá a cada um de vocês decidir pela 
prorrogação ou não. O mais importante é vocês sempre reforçarem com seus alunos a 
importância da organização do tempo e não acumularem atividades para última hora. 
Abraço a todos! 
________ 

 

 O que a formadora faz aqui é informar aos alunos-tutores o que causou a 

impossibilidade no envio de seus trabalhos de grupo. Como ela mesma diz, esse tipo 

de problema não foi previsto e pode ocorrer em qualquer momento, como pode 

ocorrer também com os alunos em suas casas ou nos polos. O fato é que a 

formadora, por conta do papel que exerce na atividade, é quem pode flexibilizar, 
                                                 
57 Todos os trechos negritados, presentes nos excertos, seguem o formato original apresentado pelo 
participante, ou seja, trechos em negrito foram assim formatados pelo próprio autor da mensagem, a 
fim de ressaltar algo de seu interesse. 
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alterar e prorrogar datas de prazos de envio de tarefas no ambiente. Ela esclarece 

que, ao exercer essa função de tutor a distância, é ele quem deverá decidir, 

dependendo da situação, se irá ou não estabelecer novas regras em função de 

ocorrências que fogem ao controle dos alunos. 

Essa é uma evidência de que as regras de uma atividade, como afirma 

Engeström (1999), não são estáticas; podem ser flexíveis e negociadas, o que, de 

fato, acontece ao longo da realização da atividade. 

 

 

4.1.1.7 Dar atenção aos eventuais problemas nas avaliações   

 

 Observemos a mensagem a seguir: 

________ 
[20] Daniela V.V. [21:49]:         sábado, 17 maio 2008 
Caros Candidatos, 
Alguns de vocês questionaram as questões D e K da Tarefa 2. Resolvemos avaliar todos que 
fizeram estas questões com a pontuação máxima, independente da interpretação dada. 
Desde já agradecemos a compreensão de todos! 
Daniela.e Isolda. 
________ 

 

 Por ser essa uma fase de seleção dos candidatos a tutores a distância, 

questões avaliativas apresentadas aos alunos constituíram, também, um elemento 

de conflito, uma vez que a seleção desses candidatos dependia diretamente dos 

resultados dessa avaliação. Como também ocorre no contexto presencial, ocorreram 

problemas na elaboração de algumas questões propostas e estas precisaram ser 

revistas e analisadas pelos responsáveis. 

 No contexto presencial a atitude de um professor seria a mesma das 

formadoras, pois esse parece ser um caso de atenção dada ao aluno quando ele 

traz algum problema relacionado à organização do curso, ou algo que tenha gerado 

dúbia interpretação: Alguns de vocês questionaram as questões D e K da Tarefa 2. Nesse 

caso de interpretação de questão avaliativa, pode acontecer de a equipe 

responsável não rever as questões e ignorar a reclamação do aluno. Essa regra, na 

formação, é importante para que o aluno perceba a equipe gestora do sistema como 

uma equipe responsável também por erros cometidos, o que demonstra a seriedade 

em relação ao curso ministrado. O enunciado da formadora comprova essa questão: 
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Resolvemos avaliar todos que fizeram estas questões com a pontuação máxima, independente 

da interpretação dada. A partir do momento em que o aluno recebe retorno e solução 

da questão colocada, ele se sente mais valorizado. 

 Pressupõe-se que essa regra poderá ser necessária também quando os 

alunos-tutores estiverem exercendo sua função, porém, na divisão de trabalho de 

um curso, é o especialista quem irá conduzir a solução do problema, pois é ele quem 

planeja as avaliações. De certa maneira, será o tutor a distância quem levará o 

problema ao especialista, considerando as atribuições dessa função, as quais serão 

discutidas no segundo bloco de análise. 

 

 

4.1.1.8 Estar sempre disponível para os alunos 
 

A regra explícita relacionada à disponibilidade no atendimento aos alunos-

tutores aparece em muitas mensagens dos formadores. Percebe-se, nessas 

mensagens, a preocupação do formador em mostrar-se disponível à mediação e à 

interação com os alunos-tutores. Por ser um curso a distância, essa regra é 

fundamental, pois a comunicação precisa ser constante, quase diária. Nos excertos 

abaixo, em que se revela essa regra, destaco as expressões de encerramento de 

mensagens das formadoras, quando estas se colocam à disposição dos alunos. 

________ 
[1] Daniela.V.C[18:16]:   segunda, 28 janeiro 2008 
Bom trabalho! Sucesso! E qualquer dúvida entrem em contato comigo. 
Abraços, 
________ 
 

________ 
[2] Vandessa.B.N. [23:48]: segunda, 28 abril 2008 
Estou à disposição para auxiliá-los. 
________ 
 

________ 
[8] Daniela.V.C[21:33]: quarta, 13 fevereiro 2008 
Contamos com vocês! Em caso de dúvida entre em contato. 
Abraços, 
________ 
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________ 
[3] Daniela.V.C[08:50]: quarta, 30 janeiro 2008 
E muitos de vocês ainda não acessaram a disciplina. Estou aguardando! 
Abraços,  
________ 
 

 Essas ações comunicativas nos encerramentos das mensagens das 

formadoras indicam sua disponibilidade aos alunos-tutores. Os excertos 1 e 8 

mostram que as formadoras se dispõem a esclarecer qualquer dúvida do curso ou 

de conteúdo: E qualquer dúvida entrem em contato comigo; Em caso de dúvida entre em contato. 

Já no excerto 2, como se trata da disciplina Moodle para tutores e, portanto, 

uma disciplina que visa ao aprendizado das ferramentas e do funcionamento da 

plataforma Moodle, a ação da formadora parece voltar-se para a disponibilidade em 

auxiliar o aluno nas questões relacionadas à aprendizagem dos recursos e 

ferramentas do ambiente: Estou à disposição para auxiliá-los. É possível notar a 

diferença entre as duas formas de colocar-se ao dispor do aluno: no primeiro caso, 

sugerindo estar disponível para resolver d úvidas; no segundo, sugerindo uma 

disponibilidade para ajudar o aluno. O tipo de disponibilidade tem relação com a 

meta a ser alcançar para se chegar ao objeto da atividade e com a eventual 

necessidade dos alunos-tutores no contexto de aprendizagem. 

 No último excerto, o de número 3, destaco a forma como a formadora da 

disciplina 'Fundamentos didáticos e pedagógicos da tutoria' deixa transparecer a não 

observância da regra relacionada à disponibilidade ao aluno: a formadora conclui a 

mensagem cobrando o acesso dos alunos-tutores ao sistema: Estou aguardando! 

Abraços. Aguardar pode não significar exatamente estar disponível ao aluno, mas sim 

estar apenas esperando que cada um cumpra tarefas do curso. 

 A comunicação, como focalizado no curso, é um aspecto de suma 

importância na EaD e, nessa comunicação, quanto maior a interação, melhor a 

produção de conhecimentos. É o que vamos conferir nesse próximo item sobre os 

fóruns analisados. 

 Passo, pois, ao próximo foco de análise, os fóruns de discussão realizados na 

disciplina Fundamentos Didáticos e Pedagógicos da Tutoria, os denominados Fórum 

A, B e C. No capítulo da metodologia foram apresentados os temas tratados nesses 

fóruns. 
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4.1.2 Fragmentos de mensagens trocadas por meio da ferramenta Fórum 
 

Em primeiro lugar, vale destacar que o fórum é um elemento essencial na 

EaD, pois é por meio da discussão e elaboração das ideias nele discutidas que 

crescem as possibilidades de se consolidar os assuntos estudados. Por ser uma 

ferramenta de comunicação assíncrona, o fórum permite que o participante volte, 

quantas vezes precisar, às comunicações, para rever a discussão e elaborar melhor 

sua escrita. Esse tipo de fórum é considerado simples. Nele, o formador lança uma 

questão para que os participantes contribuam com suas respostas, podendo o aluno 

referir-se a qualquer das respostas dos colegas e não apenas à levantada pelo 

formador.  

 

 

4.1.2.1 Fórum A 
 

O fórum A ocorreu em março de 2008, durante a disciplina de Fundamentos 

Didáticos e Pedagógicos da Tutoria, e se constituiu de 123 mensagens, sendo 13 

das formadoras e 110 dos alunos-tutores do CCT. A discussão foi criada a partir da 

necessidade de conhecer os desafios que os alunos-tutores poderão enfrentar ao 

atuarem realmente como tutores em uma dada disciplina, e da forma como eles irão 

atuar. A formação é um processo sócio-histórico desencadeado por meio das regras 

intrinsecamente ligadas à relação do sujeito com o instrumento fórum na atividade. 

São essas regras que auxiliam na compreensão dos meios para se construir o 

objeto. 

A análise do fórum em questão, assim como a análise dos demais, se deu por 

ser esse um instrumento que permite observar uma grande participação dos alunos-

tutores no que se refere à interação uns com os outros. Ao observar essa 

ferramenta, muito utilizada em benefício do ensino-aprendizagem, destaco uma 

discussão que pode ter propiciado a construção de conhecimento de maneira 

colaborativa. Os nomes dos sujeitos participantes foram trocados para resguardar 

suas identidades. 

Passo, a seguir, à discussão com base na mensagem que deu início às 

interações desse fórum, lançado pela formadora: 
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________ 
[1] Fórum A - O Desafio da EaD 
por Daniela.V.C - sexta, 14 março 2008, 07:52 
Diante do resultado de nossas enquetes ao longo do curso e no que se refere a tutoria de sua 
disciplina, qual o grande desafio para alcançarmos o sucesso em um curso a distância? 
________ 

 

A mediação58 do formador é um aspecto de suma importância na interação. O 

sucesso do fórum depende da qualidade dessa mediação e no CCT esse aspecto 

não foi explorado da maneira como poderia ter sido, como se pode perceber nos 

exemplos a seguir. Para que as respostas dos alunos-tutores não sejam 

unidirecionais, o formador precisa conhecer estratégias adequadas de mediação 

pedagógica (GERVAI, 2007). O fórum é um espaço em que as interações, para 

alcançarem o objetivo da construção colaborativa de conhecimento, precisa ter uma 

boa mediação, no sentido de intervenções que gerem conflitos nos participantes 

para que possam discutir e trazer à tona os aspectos mais significativos e relevantes 

do assunto em questão e de seu aprendizado. Almeida (2003, p.338) explica que “os 

formadores têm participação efetiva nas interações como orientadores e 

provocadores de reflexões que [podem] levar à tomada de consciência sobre as 

ações em realização, suas limitações, avanços e desafios” e isso ocorre por meio 

desse tipo de mediação, para que todos se beneficiem com as mensagens uns dos 

outros. O formador precisa provocar discussões que enriqueçam a discussão, 

orientação que parece não ter sido enfatizada na formação apresentada nesta tese. 

 Percebe-se, pela forma como os alunos-tutores se dirigem uns aos outros 

quando discutem sobre o desafio da EaD, na mensagem que dá início à discussão, 

que a regra relacionada ao trabalho em equipe ainda não foi criada. A mensagem de 

número 1 corresponde à abertura do fórum pela formadora. Na sequência, a de 

número 2, a seguir, é a primeira que traz a voz dos alunos-tutores. Vejamos como 

um dos alunos-tutores se dirige aos outros, expressando sua opinião: 

 

 

 

                                                 
58 A mediação pedagógica, no contexto do CCT, tem recebido a designação de "comunicação 
dialógica". Compreende-se, no contexto do curso, que a mediação do tutor no curso a distância é 
realizada através da comunicação entre eles e seus e alunos em situações variadas, e não 
especificamente em fóruns. Essa compreensão não necessariamente diz respeito ao significado de 
mediação a partir da concepção vygotskyana. 
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________ 
[2] Re: Fórum A - O Desafio da EaD 
por Gilmar. F. T. - domingo, 10 fevereiro 2008, 13:00 
Na minha concepção é manter os alunos motivados (fazer o aluno querer estudar) num curso de 
qualidade (fazer o aluno notar que precisa estudar ) e reconhecido (fazer o aluno valorizar o que está 
estudando). 
________ 
 
 Esse aluno-tutor inicia a discussão expressando opinião pessoal. Ele assume 

a responsabilidade enunciativa quando diz “minha concepção”, mostrando um 

posicionamento individual sobre o “desafio para alcançar sucesso em um curso a 

distância”, questão apresentada pela formadora. Expressa sua concepção como se 

estivesse sozinho, não se reportando aos colegas, mas sim como se estivesse 

respondendo apenas à formadora. Segundo Kenski (2009, p.224), “desenvolver 

atividades colaborativas em ambientes virtuais de aprendizagem pressupõe a 

participação de todas as pessoas envolvidas no processo”. Essa mensagem não 

demonstra compreensão da abordagem colaborativa em que todos contribuem para 

a construção do conhecimento um do outro. O aluno-tutor responde como se 

anunciasse: “Isso é o que eu penso, agora vocês digam o que pensam”. Não estão 

reveladas em seu discurso indicações de que espera dar continuidade ao tema, 

assim como não há indicadores de outro questionamento que encoraje os colegas a 

darem sequência à sua abordagem. Talvez, se o aluno-tutor tivesse apresentado 

questionamentos do tipo: o que vocês acham? concordam comigo?, tivesse 

conseguido desencadear uma discussão com troca de pontos de vista e negociação 

de significados, portanto, com mais características de um processo de 

desenvolvimento de letramento digital. Participações que indicam a abertura para 

outras vozes podem gerar regras de participação em eventos comunicativos 

capazes de desencadear a colaboração. Essas seriam regras mais adequadas ao 

contexto de aprendizagem em fóruns. 

Já a aluna-tutora seguinte concorda com o que diz o colega e, 

diferentemente, acrescenta ideias, se dirigindo a todos: 

________ 
[3] Re: Fórum A - O Desafio da EaD 
por Bia.V. - domingo, 10 fevereiro 2008, 14:55 
Concordo com o Gilmar., e acrescento que, no caso da disciplina de Metodologia de Pesquisa, um 
grande desafio será a falta da proximidade física, da conversa ao vivo com os alunos...pois muitos 
deles, quando vão em busca de orientação para elaboração de trabalhos, sentem-se inseguros, e às 
vezes uma conversa por e-mail pode ser "fria" demais para acalmá-los. 
Assim, acredito que precisaremos caprichar ao escrevermos nossas respostas e orientações para os 
alunos, para que a conversa seja direta, mas "calorosa", amigável, para que eles se sintam 
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compreendidos e importantes. E para que a comunicação, as explicações, sejam bem claras, para 
evitar que compliquem a situação ao invés de dirimir as dúvidas. 
Abraços! 
Bia. 
________ 

 

 Nessa mensagem, podemos perceber que a tutora já não expressa uma 

opinião individual e é possível afirmar que se inicia, então, um trabalho com a voz do 

outro. A aluna-tutora não se dirige à formadora nem a uma pessoa em especial, mas 

sim a todos do grupo, concordando com as ideias do colega. Expressa o que pensa 

ser o papel do tutor, usando a pessoa e o verbo no plural: precisaremos, nossas 

respostas. Isso significa que ela fala coletivamente, em nome de todos. Essa pode ser 

considerada uma regra de participação que se cria e que tende a contribuir para o 

desenvolvimento e crescimento de cada um; se refere à relação entre os sujeitos de 

uma atividade. Essa relação, essa forma de agir do sujeito, Engestrom (1999) 

explica, é essencial para alcançar o resultado esperado da atividade. 

Assim, depreende-se que uma das regras implícitas da formação seja o 

provocar uma efetiva interação entre os participantes, tal que possibilite a construção 

do conhecimento. Essa regra específica da formação, diretamente ligada ao 

desenvolvimento de cursos a distância, refere-se ao fazer a mediação pedagógica, 

tornando-se um dos grandes desafios para o tutor a distância. Para Collins (2008, 

p.7), a mediação pedagógica precisa ser “frequente e sistemática, pois pode 

promover maior engajamento dos alunos, contribuições mais abundantes e mais 

frequentes”. A falta da presença física, quando se trata de EaD, será compensada a 

partir o tipo de mediação promovida pelo tutor no processo de ensino-aprendizagem. 

Na continuidade da discussão sobre o papel do tutor, vejamos a mensagem 

seguinte: 

________ 
[4] Re: Fórum A - O Desafio da EaD 
por Nill. P.O. - segunda, 11 fevereiro 2008, 22:40 
No tópico sobre Didática tem uma frase que para mim resume bem o grande desafio da EaD: o tutor 
deve: "reaprender a ensinar, ou seja, deixa de ser o detentor de conteúdo e agora passa a ser o 
agente motivador e orientador do aluno." E nesse contexto, tanto nós tutores como nossos alunos,  
assumir esse desafio, o nosso de "reaprender a ensinar", e nossos alunos "aprender a aprender".   
________ 

 

 A aluna-tutora também não traz imediatamente a voz do outro à sua fala, pois 

diz: para mim. No entanto, após expor seu ponto de vista, inclui o grupo em sua fala 
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dando a ideia de coletividade: tanto nós tutores como nossos alunos, o que revela a regra 

criada para um trabalho em equipe, mencionada na discussão anterior. Percebe-se a 

falta da presença do formador para fazer a mediação adequada à interação, pois o 

fórum, por si só, não promove interação. É preciso promovê-la, e se o formador 

desse fórum estivesse preocupado como essa questão e desse a ela maior 

relevância, ele poderia ter feito algumas observações quanto à maneira dos 

participantes se dirigirem uns aos outros. Vejamos como aparece a voz do formador 

nesse fórum: 

________ 
[5] Re: Fórum A - O Desafio da EaD 
por Daniela. V. C. - domingo, 17 fevereiro 2008, 10:13 
Fiquei muito feliz com as contribuições de vocês, tanto daqueles que já estão exercendo a função de 
tutor a distância, quanto daqueles que ainda irão exercer, que apresentarão suas expectativas. 
Acredito que atingimos o objetivo da disciplina, que é identificar o papel de um tutor, não temos 
"receita", e sim, diversos pontos que devem ser trabalhados para favorecer a aprendizagem de 
nossos alunos a distância. Parabéns a todos !    
________ 

 
 É possível notar que a formadora apenas parabeniza os participantes pelas 

contribuições feitas, de maneira incentivadora. Creio que a maneira como, 

discursivamente, a formadora se apresenta, não atende à necessidade de provocar 

discussões e a discussão fica à mercê dos alunos-tutores. A formadora não interfere 

na discussão e, com isso, permite que eles criem suas próprias regras. A regra do 

trabalho em equipe, compartilhado, aparece poucas vezes e cada um expõe seu 

ponto de vista, quase sem referir-se às vozes dos outros. O fórum não é uma tarefa 

individual e sim, coletiva, o que indica que as vozes dos participantes precisam ser 

recuperadas nas diversas enunciações, para que haja interação. Uma importante 

característica da mediação pedagógica, segundo Okada (2004, p.12) é “possibilitar a 

reconstrução de conhecimentos a partir do que traz significado articulado com a 

vivência e principalmente com o contexto investigado”, além de “mergulhar no 

contexto de atuação do aprendiz”.    

 A credibilidade, por parte dos alunos, na modalidade a distância foi um tema 

que se destacou nessa discussão dos alunos-tutores. Como já visto no capítulo 1, 

há, ainda, certa desconfiança em relação a essa modalidade de ensino e não se 

acredita plenamente na possibilidade de que o ensino, bem como a aprendizagem, 

possam ser bem sucedidos. Nas duas mensagens, a seguir, pode-se perceber que o 

posicionamento de cada um ainda se mostra de maneira bem individual: 
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________ 
[6] Re: Fórum A - O Desafio da EaD 
por Debora. B. D. - domingo, 10 fevereiro 2008, 20:33 
Para mim o grande desafio da EaD no Brasil é que a maioria das pessoas ainda não coloca muita 
credibilidade nessa modalidade de ensino; acredito que até mesmo existam alunos cursando e que 
não deêm ainda credibilidade ao que eles mesmos estão fazendo. Acredito, dessa forma, que fazer 
as pessoas acreditarem realmente na EaD é o maior desafio e que só poderá ser superado 
mostrando resultados concretos de que ela funciona! 
________ 

 

________ 
[7] Re: Fórum A - O Desafio da EaD 
por Fabricia. C. T. A. - terça, 12 fevereiro 2008, 09:13 
Concordo com a D.! 
Falta credibilidade nessa modalidade de ensino e penso também que alunos que fazem parte dessa 
modalidade não acreditam. Acho que o tempo vai mudar a opinião das pessoas. 
________ 

 

A segunda mensagem deixa clara a concordância de opinião com a primeira, 

o que significa que a interação e a participação entre os tutores é intensa e há uma 

troca entre significativa eles, ao lançarem temas e opiniões sobre a proposta 

temática. Outra regra da formação possível de ser depreendida a partir dessas 

interações é a participação ativa dos futuros tutores. Eles não precisam esperar pela 

formadora para lançar suas ideias, mas, no entanto, são poucas as propostas de 

discussão. 

Outro tema abordado nessa discussão foi como motivar e manter o aluno 

motivado. Essa questão foi apontada, provavelmente, por ser também uma questão 

do ensino presencial. Como motivar seu aluno ao ponto de mantê-lo participativo e 

encorajado a ter uma dose mais alta de disciplina para estudar? Percebe-se que os 

próprios alunos-tutores lançam ideias sem precisar que a formadora os incite. 

Vejamos a mensagem a seguir, de outra aluna-tutora: 

________ 
[8] Re: Fórum A - O Desafio da EaD 
por Roberta. M. S. - segunda, 11 fevereiro 2008, 08:41 
Concordo com o que já foi dito, os maiores desafios na Educação à Distância serão manter a 
motivação dos alunos e passar para eles a importância que o diploma de um curso a distância tem. 
Manter a motivação talvez seja mais difícil, pois haverá a necessidade de um acompanhamento mais 
próximo de cada um. Acho que a motivação deverá ser buscada por todos os tutores, mas 
principalmente pelos tutores presenciais, já que o contato pessoal "ao vivo" é mais bem recebido que 
o contato via internet. Os alunos devem sentir que os tutores à distância estão acompanhando o 
processo de aprendizagem deles, não apenas tirando dúvidas específicas. 
Devemos construir um relacionamento de confiança com os alunos. 
________ 
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 Mais uma vez, um aluno-tutor se dirige aos colegas, concordando com o que 

foi dito por eles e acrescentando sua opinião. No entanto, ele crê que o tutor 

presencial também tem uma parcela significativa no desenvolvimento do aluno, pois 

o tutor presencial terá a presença física, o que contribui muito para que o aluno 

sinta-se motivado ao trabalho. Com isso, fica evidente que se espera um trabalho 

em equipe em que todos participem do processo. Revela-se a regra da formação 

pautada nessa discussão: ninguém faz nada sozinho na EaD. Assim, a aula 

presencial em que um professor planeja, executa, avalia e registra o resultado 

sozinho dá lugar a um processo com vários atores trabalhando juntos, em prol do 

aluno, considerado o centro. No entanto, essa cultura traz alterações também no 

comportamento e na postura do aluno. Esse é o próximo tema discutido pelos 

tutores, como mostra a mensagem a seguir: 

________ 
[9] Re: Fórum A - O Desafio da EaD 
por Nill. P.O. - quarta, 13 fevereiro 2008, 22:42 
Depois de idas e vindas em tópicos de nossos fóruns fica evidente que o maior desafio da EaD é 
romper com o conceito de que o nosso aluno deve ser um ouvinte passivo, e nós como 
professores/tutores os detentores do saber. Como já foi dito por Paulo Freire (quando se refere a 
"Educação Bancária"), o conhecimento deve ser construído por nossos alunos através da significação 
para as suas vidas. O aprender deve ser prazeroso, pois quando há o reconhecimento entre o 
"objeto" e o "ser" tudo flui naturalmente, para isso devemos criar um cenário propício de autonomia e 
responsabilidade. Em relação a disciplina de OEC nossos alunos terão oportunidade de adquirir 
compreensão da importância da evolução dos computadores, desmistificar o uso da lógica na 
programação, entre outros assuntos. Gerando a aproximação do mundo da informática teórico ao 
mundo real.   
________ 

 
 Nessa mensagem, um aluno-tutor toca numa questão fundamental a ser 

discutida por todos, a postura do aluno, essencial para que ele seja bem sucedido. 

Um tutor passa por uma capacitação rigorosa, que envolve todos os aspectos 

possíveis e necessários à sua atuação. E o aluno? Quem o conscientiza de sua 

responsabilidade em um curso a distância? Esse é um processo lento, que vai se 

desencadeando no decorrer do curso, e o tutor tem sua participação e 

responsabilidade. Cabe a ele dar todas as direções e orientações possíveis ao aluno 

para que haja uma compreensão de como precisa ser sua postura como aluno de 

um curso a distância. Vejamos outra mensagem que menciona esse aspecto: 
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________ 
[10]  Re: Fórum A - O Desafio da EaD 
por Edna.P. - quinta, 14 fevereiro 2008, 12:31 
Esta concientização do aluno da função de tutor realmente gera conflitos e trás59 decepções ao aluno 
por estar acostumado ao conceito de professor, aquele que pega na mão ou mesmo leva no colo. 
Muito bem esposto este comentário, percebi na maioria dos alunos esta dificuldade. 
________ 

 
 A realidade do aluno de um curso a distância ainda é um pouco desconhecida 

e caracteriza-se como algo com o qual esse aluno ainda não está completamente 

acostumado. É o que constitui a mudança cultural, ou seja, novas práticas de 

participação social surgem, desestabilizando os sujeitos e fazendo com que 

enfrentem contradições que, por sua vez, movem a atividade. Isso foi percebido pelo 

aluno-tutor: gera conflitos e trás decepções ao aluno por estar acostumado ao... quando ele 

recupera a voz do colega: Muito bem esposto este comentário. Essa atitude gera mais 

discussão e o tema vai sendo construído com base nas falas de cada um, numa 

construção colaborativa, para se chegar a um consenso do que seja o papel do tutor 

a distância. A autonomia, elemento essencial na postura de um aluno a distância e 

que aparece em algumas mensagens, foi mencionada pela formadora: 

________ 
[11] Re: Fórum A - O Desafio da EaD 
por Daniela. V. C. - sábado, 23 fevereiro 2008, 07:52 
Caros Tutores, vários colegas citaram sobre a autonomia, aprender a aprender, motivação etc. Estes 
pontos nos faz repensar sobre a nossa prática de ensino. Apenas para reflexão: "Que práticas iremos 
adotar com nossos alunos para fazer com que o mesmo desenvolva sua autonomia?". 
________ 
 

 Okada (2003) também fala de outro aspecto da mediação, essencial para 

alcançar os objetivos do fórum: a intervenção60. Como mostra essa mensagem, a 

formadora fez uma intervenção na tentativa de provocar uma discussão. No entanto 

essa tentativa foi frustrada, pois, na sequência das mensagens, não foi encontrada 

nenhuma que atendesse à sua expectativa, o que parece indicar que as regras de 
                                                 
59 Em todos os trechos considerados como excertos nesta tese, foram mantidos os textos originais 
dos participantes, sem correção. Também ao retomar fragmentos desses textos, ao longo das 
discussões, optei por não modificar a grafia original. 
60 “Outro item importante para a mediação pedagógica é fazer a intervenção quando necessário, e 
principalmente convidar o outro fazer intervenções também. É a intervenção que possibilita dar 
“saltos qualitativos no processo de aprendizagem. (...) Esta intervenção pode ser desde comentário 
crítico, um elogio, uma orientação um convite à reflexão, à uma revisão de pensamento e postura, até 
mesmo à desconstrução. Cada aprendiz tem seu ritmo, é importante estar atento ao processo e 
identificar o momento de fazer as intervenções. Este é um momento importante e rico, na qual a 
mediação pedagógica pode trazer contribuições significativas para o aprendizado do aluno” (OKADA, 
2004, p.7). 
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comunicação e de participação não foram bem compreendidas pelos participantes. 

Não foi discutido na formação, por exemplo, como e que tipo de desafio poderia ser 

apresentado ao aluno-tutor, nem a maneira como poderia ter sido a interação para 

que houvesse uma continuidade na discussão. Essa mensagem ficou perdida no ar, 

como se não tivesse sido formulada. Talvez o fato de a formadora ter apresentado 

um enunciado expressando que seu objetivo era Apenas para reflexão tenha 

contribuído para afastar as iniciativas do aluno. Este pode ter considerado que 

Apenas para reflexão não indica ou não aponta a necessidade de continuar o diálogo. 

 Na mensagem seguinte, um aluno-tutor apresenta sua opinião e menciona um 

aspecto crucial para o desempenho de um aluno de curso a distância: a autonomia, 

mencionada no conteúdo programático da disciplina, porém, pouco explorada, assim 

como a mediação e a dialogicidade. Vejamos o que diz o aluno-tutor: 

________ 
[12] Re: Fórum A - O Desafio da EaD 
por Jair. F. P. - segunda, 11 fevereiro 2008, 09:53 
É importante que se estabeleça um equilíbrio entre os vários elementos que compõem o curso em 
EaD  a saber: a proposta pedagógica, as estratégias de ensino, as atividades avaliativas, o tempo 
para a sua realização, os recursos didáticos, o funcionamento das ferramentas de comunicação e 
uma presença efetiva do professor/tutor a fim de estimular, colaborar, questionar, motivar e desafiar 
os alunos, deseja-se a promoção da autonomia e cooperação sustentáveis pelos alunos. 
________ 

 
 Nessa mensagem, percebe-se que o aluno-tutor expressa o conhecimento 

que adquiriu ao longo do curso, demonstrando ter internalizado a regra de 

participação. Ele demonstra ter lido os materiais sobre a EaD, disponibilizados pela 

equipe no ambiente. Além disso, menciona um aspecto importante, negritado pelo 

próprio participante, focalizando a importância da autonomia na formação do aluno e 

em suas formas de participação no curso. 

Nesse fórum, os alunos-tutores expressam suas expectativas e emitem suas 

ideias sobre quais desafios enfrentariam para levar seus alunos ao sucesso da 

aprendizagem. Ao ler todas as mensagens, selecionei os temas mais discutidos ao 

longo do fórum, acreditando que as discussões sobre esses temas orientaram-se a 

partir de regras que focalizam a participação, a interação, a ação e, até mesmo, 

regras que orientam as discussões teóricas. O quadro a seguir sistematiza o número 

de postagens nesse fórum e o número de mensagens correspondentes aos alunos-

tutores que mais participaram: 
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FÓRUM A: Desafios da EaD 
(69 alunos-tutores; 3 formadores) 

Mensagens 

Aluno-tutor 1 16 

Aluno-tutor 2 10 

Aluno-tutor 3 06 

Aluno-tutor 4 03 

Outros alunos-tutores 02 

Formadora Daniela 09 

Formadora Isadora 03 

Formadora Vandessa 01 
Quadro 11: Número de mensagens do fórum A 

 

 As regras da formação que podem ser depreendidas a partir das ações dos 

alunos-tutores e da discussão nesse fórum se referem à maneira como eles se 

dirigem uns aos outros, quem inicia as conversas, quem propõe desafios, quem 

responde, quem toma decisões, sobre o que se decide a respeito da questão 

proposta e com que frequência essas ações acontecem. 

 Analiso essa última, a frequência das ações dos alunos-tutores na 

participação do fórum A, pois aí pode haver um indício de que as regras criadas 

pelos alunos-tutores podem não ter sido suficientes para o desenvolvimento do 

sujeito que está sendo formado. Na interrelação entre alunos-tutores e formadores, 

nesse fórum, alguns alunos-tutores se pronunciam mais que outros; alguns apenas 

postam uma mensagem para marcar sua participação e não retornam ao fórum em 

momentos posteriores. Esses alunos consideram que tal postagem já representa sua 

presença e participação na discussão. Percebi, nesse fórum especificamente, que 

dos 69 alunos-tutores participantes, apenas 3 postaram um número significativo de 

mensagens: um postou 16 vezes, outro 10, outro 6. O restante, apenas uma ou 

duas, no máximo 3 mensagens. O papel de um fórum pedagógico, segundo Almeida 

(2003), remete ao fato de que para aprender em conjunto, por meio da interação, é 

preciso uma comunicação multidirecional e uma produção colaborativa. Isso quer 

dizer que se o sujeito posta apenas uma mensagem, representando seu 

conhecimento, provavelmente ele está colaborando de maneira insuficiente para a 

construção do conhecimento do grupo e dele próprio, pois não há interação entre 

sua voz e as vozes de outros participantes. 
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 Esse é um tipo de fórum simples em que o formador lança uma questão para 

que os participantes contribuam com suas respostas. No entanto, para que a 

aprendizagem aconteça de fato, é preciso que os participantes se valham das 

contribuições dos demais e não apenas da questão levantada pelo formador, 

postando uma única mensagem. 

 Um aspecto que não podemos deixar de lembrar a respeito dessa formação 

específica é o fato de os sujeitos estarem participando de um processo seletivo, o 

que pode ter interferido na questão do desenvolvimento de letramento digital e, até 

mesmo, inibido esse desenvolvimento, haja vista o fato de que o compartilhar de 

cada participante estaria colaborando para que outro se tornasse mais desenvolvido, 

fato que poderia prejudicar o resultado final de cada um. Em suma, tratava-se de 

uma concorrência em que ocuparia o cargo aqueles que obtivessem média 

adequada, de acordo com diretrizes institucionais. 

 A questão levantada pela formadora nesse fórum seguinte, que tem como 

título “O Desafio da EaD”, é intencional e requer que o aluno-tutor reflita sobre como 

poderá ser sua prática online, expressando, face aos conteúdos já estudados, o que 

ele pensa ser o maior desafio em sua disciplina, como será o seu dia-a-dia com o 

aluno a distância e como pretende auxiliar esses alunos nas dificuldades que 

surgirem. 

 

 

4.1.2.2 Fórum B 

 
O fórum B foi realizado na mesma disciplina, com outra formadora, no mês de 

junho de 2008. Constituiu-se de 29 mensagens, sendo 6 iniciadas pela formadora e 

23 pelos tutores. Os temas abordados nesse fórum foram mais objetivos e o número 

de mensagens correspondentes, sem contar a questão inicial proposta pela 

formadora, foi o seguinte: 

 
Tópicos Mensagens 

Papel do Tutor 10 

Perfil do Aluno 9 

Relação Tutor & Aluno 8 

Total 28 
Quadro12: Tópicos e mensagens do fórum B 
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Observemos como a formadora, ao lançar o questionamento, desafia os 

tutores-alunos a comentar uma citação do material lido durante a disciplina, o que, 

de certa forma, indica a presença e o fortalecimento de uma regra de participação, 

necessária, quando se trabalha em um fórum: 

________ 
[13] Tutoria - Grupo Greice 
Por Greice - terça, 17 junho 2008, 14:50 
Comente sobre a citação, abaixo, à luz dos conhecimentos adquiridos durante a disciplina de 
Fundamentos Didáticos e Pedagógicos da tutoria. 
[...] um dos objetivos fundamentais da educação a distância deve ser o de obter dos alunos não a 
capacidade de reproduzir ideias ou informações, mas sim, a capacidade de produzir conhecimentos, 
analisar e posicionar-se criticamente frente às situações concretas que se lhes apresentam. ( Maria 
Lúcia Cavalli Neder)  Maria Lúcia Cavalli Neder é especialista em EaD, Coordenadora da Licenciatura 
em Educação Básica a Distância do NEAD/ UFMT). 
________ 
 
 A leitura dos textos indicados pela equipe multidisciplinar no contexto digital 

contribui para as práticas constitutivas do letramento. Essa discussão propicia ao 

aluno-tutor refletir sobre o que leu e expor suas impressões. A contribuição de cada 

participante nos remete às concepções de Vygotsky quando sublinha a 

aprendizagem coletiva, o fazer juntos. Isto é, o sujeito não pode elaborar seu 

conhecimento individual a não ser se apropriando do conhecimento produzido e 

socialmente existente (DUARTE, 1996). 

 Uma discussão em fórum, no formato de comunicação assíncrona, direciona 

os sujeitos a um confronto com problemas reais num contexto social real (DANIELS, 

2002) e essa interação por meio da escrita torna-se uma aprendizagem coletiva 

constituída de práticas de letramento digital. 

 Nesse sentido, um aluno-tutor responde, dirigindo-se primeiramente à 

formadora, e expressando sua opinião a respeito do papel do tutor e da postura do 

aluno. Nota-se o mesmo objetivo da discussão anterior e é possível identificar, 

ainda, que o aluno apresenta outra citação, referindo-se a outro autor; ou seja, ele 

enriquece a discussão com mais conteúdo significativo, de maneira colaborativa. 

________ 
[14] Re: Tutoria - Grupo Greice 
Por Jair F. - terça, 17 junho 2008, 20:19 
Prezada Greice, 
Considerando todo o material disponível nesta disciplina, pesquisando outros materiais e artigos, 
entendo a citação da  seguinte forma:  É de natureza e pré-requisito da EAD uma atitude ativa do 
aluno que se torna o protagonista de sua própria formação. “Dentro de um ambiente on-line se 
valoriza a interação e a troca de informações entre professor  e aluno, no lugar da reprodução passiva 
de conteúdos através da oratória” (SILVA, 2003, p. 25); 
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· O Tutor, tem papel fundamental na motivação do Aluno, buscando um caminho para o entendimento 
de um problema apresentado em uma disciplina; 
· Na frase .”...a capacidade de produzir conhecimentos, analisar e posicionar-se criticamente frente às 
situações concretas que se lhes apresentam. ” É justamente a mudança de paradigma, o Ensino 
presencial para Ensino à Distância, onde o Aluno terá em sua frente o “novo”, devendo assim, mudar 
seus conceitos, redirecionando  valores, mudando o foco de suas pesquisas, buscando um novo 
aprendizado para criar, motivando-se a questionar, pesquisando e aprendendo. Superando assim 
seus limites em busca de um conhecimento; 
· No ambiente EaD, é necessário a máxima interação dos Alunos, explorando os temas propostos 
colaborativamente,  ou ainda, que busquem de acordo com seus próprios interesses e sempre 
participando; 
· Concluindo, entendo que o “Aluno”, deverá ser ativo, construtivo, organizado, crítico, buscando 
sempre a  iniciativa e a colaboração na solução de um novo problema. 
________ 
 

 O aluno-tutor parece atender à regra implícita de participação, ao expressar 

sua opinião de maneira clara, mencionando o material lido na disciplina. Parece que 

uma regra importante na formação é a leitura dos materiais que são disponibilizados 

durante o curso, como visto anteriormente. Esses materiais fazem parte das práticas 

de letramento digital dos alunos-tutores. 

 O apoio e incentivo para que o aluno-tutor construa conhecimentos é outro 

aspecto importante da mediação, segundo Okada (2004). A formadora desse fórum 

tenta fazer uma mediação de apoio, mas parece não provocar nenhum desafio, 

deixando que os alunos participem sem continuidade, o que não se caracteriza 

como uma mediação pedagógica que procura estabelecer conflitos para que os 

alunos sintam a necessidade de debruçar-se sobre eles e, portanto, avançar em sua 

compreensão sobre o que está sendo discutido. Vejamos como a formadora apenas 

reproduz o pensamento do aluno-tutor: 

________ 
[15] Re: Tutoria - Grupo Graça 
Por Greice - sexta, 20 junho 2008, 22:00 
Ok! João, 
Você  abordou o aluno como centro do processo de ensino-aprendizagem. Sujeito ativo que constrói 
seus conhecimentos. 
________ 
 

 Nesse enunciado, não aparece no discurso da formadora formas mais 

incisivas de desafiar o aluno-tutor para que explique o que quer dizer quando afirma 

sujeito ativo que constrói seus conhecimentos. Ela se apropria da voz do aluno-tutor apenas 

para confirmar o que ele havia dito. Nota-se que ela desconhece estratégias mais 

efetivas de mediação. Na próxima mensagem, a formadora mantém a mesma 

postura, repetindo o que a aluno-tutor disse anteriormente.  
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________ 
[16] Re: Tutoria - Grupo Greice 
por Greice - sexta, 20 junho 2008, 22:19 
Eliana, 
Você traz a questão do conteúdo significativo e da crítica. 
Repito o que disse para que fique bem acentuado. 
"autonomia , senso crítico, capacidade de defrontar-se com a realidade e  de construir seu próprio 
conhecimento,utilizando-o em situações que exijam sua aplicabilidade".  
________ 
 

 Importante aspecto da mediação em fórum de discussão é a questão da 

intervenção que tem como objetivo incentivar e desafiar o aluno a contribuir com sua 

voz, com a do outro e com outras fontes, promovendo uma interação que propicie a 

aprendizagem em parceria uns com os outros. Nessa formação, parece estar 

ausente uma visão clara da abordagem da construção de conhecimento por meio da 

interação em fóruns de discussão. Confirmando essa ausência, vejamos mais uma 

mensagem da formadora: 

________ 
[17] Re: Tutoria - Grupo Greice 
por Greice - sexta, 20 junho 2008, 22:29 
"A educação a distância exige dos docentes saberes que extrapolam o processo didático com o qual 
estão habituados no ensino presencial". 
Que saberes são estes? 
São os saberes: das relações, do conteúdo e o saber da didática. Esses saberes são essenciais  ao 
educador em quarquer modalidade de ensino. A diferença está na tendência desse educador. 
Sua visão de  construtivista e interacionista ou de reprodução. 
Só para ilustrar: "Ensinar exige risco, aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de 
discriminação" Freire. 
________ 
 

 A formadora questiona e ela mesma responde a questão apresentada, 

impedindo que o aluno-tutor pesquise, busque informação, retome leituras 

anteriores. Parece faltar, na ação da formadora, uma reflexão mais crítica sobre 

como fazer uma mediação coerente com o espaço e com as características do 

fórum. Como afirma Gervai (2007, p.32), “mediação é o processo de intervenção de 

um elemento intermediário em uma relação”. Assim, a intervenção da formadora é 

importante para que o aluno-tutor compreenda como ele poderá fazer intervenções 

no momento em que estiver com seus alunos. 

 A formadora, nesse sentido, parece seguir sua provável prática de sala de 

aula presencial. Muitas vezes acontece de o professor, em contexto presencial, fazer 

perguntas ao aluno e quando este demora a responder, ele mesmo dá a resposta. 
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Em sua pesquisa, Gervai (2007) cita 4 tipos de mediação, adequadas à 

discussão em fóruns. Ela assim as descreve: 1- mediações que avaliam; 2- 

mediações com propostas de questões de reflexão; 3- mediações que incentivam a 

interação entre os alunos; 4- mediações com soluções de conflitos. Não encontrei, 

nas mensagens da formadora desse fórum, nenhuma dessas classificações, o que 

significa que nessa formação não se evidencia a uma mediação adequada e, 

portanto, parece não corresponder a um paradigma voltado às reais necessidades 

de um curso a distância. O que encontrei foi um esforço, uma tentativa de mediar 

adequadamente. Esses dados podem contribuir para que, em outras formações de 

tutores a distância, tenha-se o cuidado de enfatizar os parâmetros necessários a 

uma boa e adequada mediação pedagógica.  

Passemos agora à análise do fórum C. 

 
 
4.1.2.3 Fórum C 

 
O fórum C teve início em 12 de junho de 2008 e terminou em 30 de junho de 

2008. Contou com a participação de 25 alunos-tutores e duas formadoras. O tema 

da discussão foi "A comunicação na EaD"; constituiu-se de 49 mensagens: 29 de 

alunos-tutores; 13 da formadora Cidalena; e 7 da formadora Greice. A diferença 

entre esse fórum e os anteriores é que neste os alunos-tutores podiam acrescentar 

tópicos. Vários foram os tópicos abordados, porém, todos indicavam uma resposta 

ao questionamento proposto inicialmente: A partir das várias reflexões já realizadas acerca 

da comunicação na educação a distância, responda: Como garantir a comunicação e a interação 

com os meus alunos?  Participe!!! 
Nesse processo de formação, a mediação pedagógica foi designada por 

“comunicação”. A maneira de se comunicar com o aluno é vista como uma mediação 

no CCT do CEAD/Ifes. Considerações dessa natureza fazem com que os alunos-

tutores sejam, talvez, privados de discutir sobre os princípios teóricos centrais da 

mediação pedagógica e de se preparar para uma atuação com base mais específica 

e sólida em termos de conceitos teóricos. 

No quadro a seguir, apresento os tópicos acrescentados pelos alunos-tutores 

ao responderem o questionamento, bem como o número de mensagens 

correspondente a cada tópico: 
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Tópicos Mensagens 

Comunicação e interação com os alunos; 10 

Aspectos da Comunicação; 2 

Passar para os alunos também o papel do tutor a 
distância; 

1 

Como garantir a comunicação com meus 
alunos?; 

30 

Incentivar o diálogo; 2 

Criar empatia; 2 

Ser acessível; 2 

Total 49 
Quadro 13: Tópicos e mensagens do fórum C 

 

 Esses tópicos foram acrescentados à discussão e cada participante 

posicionou-se em relação a eles. Contudo, ao observar cada mensagem da 

formadora, percebi que na maioria das vezes, ela apenas fazia menção ao assunto 

discutido, repetindo-o e confirmando as ideias dos alunos-tutores, sem a 

preocupação de provocá-los ou incentivá-los para que dessem continuidade ao 

tema, para que inserissem na discussão questões de maior complexidade em 

relação ao tema e, portanto, pudessem avançar na construção de conhecimentos. 

Além disso, ela sempre se dirigia ao participante individualmente e não a todos os 

participantes, diferentemente da formadora do fórum B. Vejamos os exemplos 

dessas participações, ocorridas todas no mesmo dia.  

________ 
[09] Fórum C - Re: Incentivar o diálogo 
por Cidalena- terça, 24 junho 2008, 20:16 
Ei Gabriel, 
Concordo quando você diz: "...mantendo um clima de confiança e amizade, promovendo a 
iniciativa, criatividade, pensamento crítico, o diálogo e a colaboração". 
 Felicidades! 
Cidalena 
________ 
 

________ 
[19] Fórum C - Re: Criar empatia 
por Cidalena - terça, 24 junho 2008, 19:55 
Re: Comunicação e Interação com alunos 
por Cidalena - terça, 24 junho 2008, 19:44 
"laços de confiança", assim o outro nunca se sentirá sozinho do outro lado. 
Felicidades Professor 
Cidalena 
________ 
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Se pensarmos a intervenção como um processo que provoca o outro para 

que avance em sua forma de pensar, vemos nas intervenções dessa formadora 

um distanciamento do que se considera como mediação pedagógica, aquela 

mediação exercida pelo formador quando questiona o aluno, quando sugere 

possibilidades de reflexão sobre um dado tópico discutido ou no que diz respeito 

à interação do grupo. O ideal, além de mencionar e trazer à tona a voz de um 

participante, como podemos ver em alguns exemplos a seguir, é, sim, direcionar 

e orientar os comentários a todos os participantes, provocando-os para que se 

pronunciem, propiciando a interação entre todos. Vejamos como a formadora 

dirige-se ao participante que enviou a mensagem no fórum:  

________ 
[20] Fórum C - Re: Interação e comunicação 
por Cidalena - terça, 24 junho 2008, 19:48 
Edivaldo, 
São pontos realmente que precisam ser considerados: 

 contato frequente  
 criar elo  
 não deixar o aluno se sentir só 

Felicidades! 
Cidalena 
________ 

 

A formadora preocupa-se em dar atenção ao participante individualmente, 

pois direciona seus comentários a cada um em particular. Essa ação desvia o 

objetivo de uma discussão em fórum, em termos de mediação, um dos conceitos 

fundamentais da psicologia sociohistórica. Oliveira (1998, p.26) explica que 

mediação corresponde à intervenção de um elemento intermediário numa 

relação. No entanto, essa intervenção, já discutida anteriormente, tem suas 

particularidades e estratégias específicas 

Essa intervenção deveria propiciar ao aluno condições para pensar sobre o 

tema discutido, provocando-o e estimulando-o a reinterpretações e 

reconstruções de conceitos e significados, o que não se percebe nas ações da 

formadora. 

Esta seção de análise procurou identificar as regras na formação de tutores 

a distância, sob a ótica da teoria da atividade, considerando, portanto, que tais 

regras não se referem às do senso comum, mas àquelas que governam uma 

atividade.  
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Foram tratadas aqui as regras da formação dos tutores a distância, 

presentes em dois diferentes instrumentos do ambiente de aprendizagem 

Moodle: fragmentos de mensagens internas trocadas entre formadores e seus 

alunos-tutores e fragmentos de mensagens trocadas em fóruns de discussão. 

Foram, portanto, observadas as regras estabelecidas nas ações comunicativas 

dos formadores e dos alunos-tutores, isto é, regras da formação dos alunos-

tutores em que eles discutem como se tornar um tutor a distância e como atuar 

na função. Na próxima seção discuto as regras prescritas pela instituição e faço 

um paralelo com as da formação. 

 

 

4.1.3 Síntese da primeira seção de análise 
 

 Essa primeira seção de análise possibilitou a discussão sobre as regras da 

formação, a partir de fragmentos de mensagens internas do ambiente virtual de 

aprendizagem Moodle. Tais mensagens ocorreram entre formadoras e alunos-

tutoras durante a disciplina Fundamentos Didáticos e Pedagógicos da Tutoria 002. 

Assim, a análise das regras da formação procurou mostrar que as regras da 

atividade não podem ser consideradas somente como aquelas prescritas no 

ambiente, mas também as que são estabelecidas pelos participantes da atividade ao 

longo de seu desenvolvimento. 

 Percebi que as regras da formação de tutores a distância foram construídas 

durante o desenvolvimento da atividade e que tanto a comunidade quanto os 

instrumentos colaboraram para isso em suas relações. 

 Foram também analisados três fóruns de discussão, presentes na disciplina já 

apontada, com a intenção de mostrar como ocorrem as relações e como se dá a 

comunicação entre formadores e alunos-tutores. Foi possível concluir que as 

mediações nessa ferramenta de comunicação, contraditoriamente às dicas de 

comunicação que são apresentadas aos participantes do CCT, não são as mais 

adequadas à prática da mediação pedagógica em cursos a distância. Há a 

necessidade, portanto, de mais investimento e aprofundamento nessa questão, 

considerada fundamental na EaD (OKADA, 2003). 
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4.2 Regras Institucionais e Regras da Formação 
 

De acordo com os procedimentos de análise escolhidos neste trabalho, na 

sequência, procuro responder à segunda pergunta de pesquisa: qual a relação 

entre as regras institucionais e as regras da formação de tutores? Recorro ao 

manual do candidato e aos instrumentos do ambiente de aprendizagem Moodle 

para apresentar essa discussão, indicando os aspectos do CCT que revelam, por 

meio das orientações aos alunos-tutores, as regras prescritas pela instituição, 

representadas nas vozes dos formadores.  

As regras institucionais são aquelas prescritas nos documentos que envolvem 

a formação dos tutores a distância. Essas regras são explícitas e, na visão de 

Engeström (1999), regulam as ações dos sujeitos em suas relações institucionais. 

Por meio de documentos e pelas leituras instrucionais pedagógicas no ambiente de 

aprendizagem Moodle, os alunos-tutores recebem uma série de orientações 

explicativas sobre como deverão agir ao tutorar seus alunos. No entanto, ao 

observar as interações com os formadores, foi possível perceber que essas regras 

não são as mesmas materializadas no ambiente. O que quero dizer com isso é que 

as regras institucionais prescritas podem, ao longo da atividade, conflitar com outras 

regras nascidas da própria participação dos sujeitos na atividade, fato que pode ser 

compreendido em função do contexto em que essas regras são apresentadas 

(momento de implantação da EaD na instituição e de seleção de tutores a distância). 

Esse contexto apresenta regras prescritas e estabelecidas que dizem como as 

coisas precisam e devem acontecer; no entanto, não significa que elas governam a 

atividade de formação. É o que será discutido na seção seguinte. 

 

 

4.2.1 Regras de comunicação 
 

No manual do candidato participante da seleção de tutores a distância são 

apresentadas algumas regras de comunicação, estabelecidas pela instituição. Para 

uma discussão sobre essas regras explícitas da formação, descrevo-as a seguir, 

lembrando que elas existem como uma tentativa de regular ações, atitudes e 

comportamentos dos alunos-tutores quando em atuação. Na ótica da Teoria da 
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Atividade, essas regras se manifestam como leis, como convenções, de forma a 

orientar e regular as ações dos sujeitos em uma atividade: 

 
Recorte 9 
Regras de comunicação explícitas no manual do candidato – 2008 
1 - Contato on-line frequente. 
2 - Leitura de e-mails e respostas com prontidão. 
3 - Não deixar o aluno se sentir sozinho. 
4 - Emitir opiniões e encaminhar e/ou reencaminhar discussões e ou 
resoluções de atividades em fóruns e outros recursos. 
5 - O sistema de comunicação tem que ser eficiente, rápido, de fácil acesso, 
além de prover formas alternativas de contato. 
6- Deve ser eficaz na solução de problemas, sempre fornecer um retorno às 
solicitações, nem que seja para dizer que haverá demora em solucionar a 
questão, e ser claro nas orientações. 

 

Por usar instrumentos diferentes daqueles do contexto presencial, o aluno-tutor 

precisa contar com uma formação que o prepare para o uso adequado das 

tecnologias de comunicação e para o diferencial de cada uma delas, bem como para 

a compreensão de suas potencialidades e formas de uso, não se restringindo 

apenas ao conhecimento de seu funcionamento. 

As regras, segundo Engeström (1987), têm papel fundamental na realização da 

atividade e em sua organização. Destaco, portanto, as regras organizadoras da 

formação do aluno-tutor, para mostrar o que a instituição espera que ele faça, ou 

seja, quais as expectativas em relação às suas ações no exercício da função 

pretendida. 

Tais regras são explicitadas ao aluno-tutor antes que ele assuma a função de 

tutor. Fazem parte dessas regras, aspectos voltados à conscientização sobre o que 

é o trabalho na EaD e sobre comunicação e contatos com os alunos. Deve ser um 

trabalho sistematizado e organizado, nunca feito ao acaso, uma vez ou outra, sem 

periodicidade. 

Nesse sentido, percebe-se que as regras, de caráter prescritivo, existem para 

orientar e ensinar como regular as ações futuras do tutor a distância. Sobre essa 

mesma questão, Hawi (2005), ao analisar os sentidos da atividade de ensino de 

professores universitários, percebeu que as regras encontravam-se mais no nível da 

ordem, da prescrição. Observou que, na prática, entre a prescrição e a 

materialização dessas regras há um distanciamento. Isso sugere a necessidade de 

formação adequada para que o aluno-tutor possa discutir e compreender tais regras. 
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Na pesquisa aqui descrita, prescritas e pré-estabelecidas, as regras foram 

elaboradas pela equipe multidisciplinar do CEAD/Ifes de acordo com os preceitos 

ditados pela modalidade EaD. Segundo Almeida (2004), é preciso uma mudança na 

prática pedagógica do professor, que o oriente a uma nova postura. Percebe-se que 

tais regras mostram o cuidado e a preocupação em relação ao acompanhamento do 

processo de aprendizagem dos alunos, o que me leva a pensar que, se seguidas à 

risca, poderão colaborar para a qualidade de cursos a distância na instituição aqui 

destacada. 

A modalidade EaD conta com diferentes possibilidades de comunicação tanto 

síncronas como assíncronas, tais como e-mail, chat, fórum e webconferência. O 

ambiente de aprendizagem Moodle dispõe de algumas dessas e outras, 

proporcionando uma comunicação frequente entre alunos, tutores e todos os 

envolvidos no processo de ensino-aprendizagem.  

As regras 1 e 2 do documento mencionado: Contato on-line frequente - Leitura de e-

mails e respostas com prontidão, referem-se à comunicação com os alunos. Essa 

comunicação deve ser contínua e cuidadosa, ou seja, o tutor precisa acessar o 

ambiente todos os dias. Somente a leitura de e-mails, no entanto, não é suficiente; 

as respostas ou o feedback ao aluno também devem ser imediatos. As várias 

estratégias de feedback, de forma coletiva ou individual, podem promover 

aprendizagem mais efetiva, segundo Collins (2004). O aluno não deve esperar muito 

tempo para ser atendido. 

Além dessa regra, sugere-se que o esclarecimento de dúvidas seja feito em 

até 24 horas, excluindo-se domingos e feriados, como consta no mesmo manual:  

 
Recorte 10 
Regra de fórum do ambiente Moodle utilizado no CEAD/Ifes 
Os tutores a distância serão responsáveis por esclarecer dúvidas dos alunos 
em até 24 horas, exceto sábados (a partir das 13h), domingos e feriados 
nacionais; 
Os tutores a distância serão responsáveis por esclarecer dúvidas dos alunos 
em até 24 horas, exceto sábados (a partir das 13h), domingos e feriados 
nacionais. 

 

O que intenciono mostrar aqui é que essas regras prescritas pela instituição 

referem-se a ações que esta afirma serem de responsabilidade dos alunos-tutores, 

quando em exercício da função. Na verdade, as regras da formação são outras, são 
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aquelas que acontecem no ambiente e que governam a atividade, segundo 

Engeström (1999). 

A regra número três do recorte 09 : Não deixar o aluno se sentir sozinho, relaciona-

se à comunicação. O fato de o aluno não se encontrar face a face com colegas e 

professores pode levá-lo a sentir-se só; no entanto, as variadas formas de 

comunicação e a frequência com que esta ocorre colaboram para que o aluno sinta-

se acompanhado, aspecto significativo para a condução do processo de 

aprendizagem. 

A distância espacial geográfica pode transformar-se em motivo de 

preocupação para o aluno e uma das formas de evitar essa preocupação está 

relacionada à ação do tutor a distância: dar atenção ao aluno todas as vezes que ele 

se pronunciar. Moran (2009) defende um modelo educacional cujo foco seja a 

aprendizagem e o aluno. Dessa maneira, criam-se vínculos afetivos que fazem com 

que o aluno sinta-se acolhido. 

 

 

4.2.2 Regras do sistema de comunicação61 

 

Na regra O sistema de comunicação tem que ser eficiente, rápido, de fácil acesso, além de 

prover formas alternativas de contato, parece estar implícito que o tutor utilize alternativas 

de comunicação externas ao ambiente de aprendizagem. O tutor tem a liberdade e a 

opção de prover e-mail pessoal, endereço de MSN ou de SKYPE para facilitar essa 

comunicação diária com o aluno, não importando o sistema utilizado. 

Além disso, ao emitir resposta ao aluno, precisa ter clareza no que pretende 

dizer e eficiência no atendimento, evitando qualquer mal-entendido e se colocando 

ainda à disposição do aluno. Isso está relacionado à regra ser eficaz na solução de 

problemas, sempre fornecer um retorno às solicitações, nem que seja para dizer que haverá demora 

em solucionar a questão, e ser claro nas orientações. 

Seja qual for o tipo de comunicação, esta deve levar o aluno a não se sentir 

sozinho. O aluno-tutor deve perceber que o formador está atento às suas ações e 

aos seus questionamentos. Lembro que o Moodle não foi configurado, no Ifes, para 
                                                 
61 Essas regras diferenciam-se das de comunicação, em função do meio utilizado pelo tutor para 
manter contato com seus alunos, ou seja, apenas o sistema de comunicação do ambiente não parece 
ser suficientemente eficiente para as necessidades da EaD. Como já mencionado, os alunos-tutores 
também usaram, como o próprio curso sugere, outros sistemas de comunicação, como o MSN ou o 
SKYPE, e também e-mails pessoais. 
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que fosse utilizado o chat; por essa razão, outros recursos são usados. Em meio a 

essa complexidade de ações, representadas pelas regras citadas, confirma-se a 

ideia de Engeström (1999, p.25) de que as regras podem ser redesenhadas e 

reinterpretadas. Ele afirma: “Existe uma constante construção e renegociação 

dentro da atividade”62.  

Segundo Engeström (1999), uma atividade é constituída por sujeitos que 

compartilham um objeto e é organizada por meio das regras e da divisão de trabalho 

para alcançar um resultado. Dessa forma, as ações dos sujeitos são guiadas pelas 

regras que se estabelecem na comunidade. São essas regras que, com base na 

função do sujeito e do papel que ele exerce, governam a atividade.  

Para mostrar que, nessa formação, os alunos-tutores se conscientizam de 

que existem regras e elas devem ser respeitadas tanto por eles quanto por seus 

futuros alunos, trago uma mensagem do fórum C, em que essa questão é 

explicitada: 

________ 
[25] Fórum C - Re: Como garantir a comunicação e a interação com os meus alunos? 
Por Gilson - segunda, 16 junho 2008, 19:35 
Eu vejo claramente que o sucesso do processo depende de acesso ao sistema. È impossível se 
comunicar com alguém que não acessa o sistema, por isso é necessário, antes de tudo 
acompanhar nossos alunos para saber quem está e quem não está acessando o sistema. No 
instante que você percebe que existe a falta de acesso criaremos uma rede colaborativa Tutor a 
distância , de Laboratório, Presencial e se não houver outro geito alguém ligar para o ele, para 
resgatarmos esse aluno. Esse é o ponto. Primeiro temos que garantir o acesso e o passo 
seguinte é criar condições para que esse aluno consiga construir o seu tempo de aprendizagem. 
Para ter comunicação com alguém que acessa o sistema é simples, basta você não deixar 
nunca que ele se sinta só. 
________ 

 

 Notemos que o aluno-tutor demonstra conhecer a regra de acesso à 

disciplina: depende de acesso ao sistema e que essa regra se estenderá aos seus 

alunos, tornando-se um aspecto essencial para o sucesso do curso, de seu 

desempenho como tutor e de seu aluno no processo de ensino-aprendizagem. 

A formação dos tutores a distância corresponde ao objeto da atividade a ser 

alcançado e os meios para que seja alcançado relacionam-se aos vários 

instrumentos utilizados para a construção desse objeto. Quando se trata de 

conhecer esses instrumentos e sua funcionalidade, o projeto pedagógico do CCT é 

claro. Define as atribuições do tutor a distância, porém, quando se trata da 
                                                 
62 Texto original: there is a constant construction and renegotiation within the activity. 
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experiência, da prática ao exercer a função, as regras observadas parecem não 

articuladas ao que é previsto, o que pode ser percebido nas discussões realizadas 

em fóruns e destacadas, a seguir. 

 
 
4.2.3 Regras do fórum de discussão 

 

A participação em fóruns de discussão é uma tarefa complexa, tanto para o 

formador quanto para o participante. Existem regras a serem respeitadas e essas 

regras precisam ser claras a todos os participantes. De acordo com Kenski et al 

(2009), "desenvolver atitudes colaborativas em ambientes virtuais de aprendizagem 

pressupõe a participação de todos os envolvidos no processo. Todos se tornam 

atores ativos na medida em que compartilham suas experiências, pesquisas e 

descobertas". Nessa direção, cada participante tem seu papel e precisa 

desempenhá-lo.  

O formador, segundo Kenski et al. (op cit.), tem o papel de mediador no 

processo de ensino-aprendizagem e é ele quem instiga, provoca e lança os desafios 

para a discussão. Na formação dos tutores a distância, esse papel não fica claro e 

isso pode ser constatado no tutorial oferecido para estudo sobre fórum, na disciplina 

Moodle para Tutores. Um exemplo do conteúdo que os alunos-tutores recebem 

sobre a ferramenta fórum mostra que se trata de informações sobre o seu 

funcionamento, mas não sobre as suas especificidades e potencialidades. 

A primeira regra explícita e institucional sobre fóruns, dada a conhecer ao 

aluno-tutor, aparece no conteúdo programático da disciplina Moodle para Tutores, 

quando ele se depara com o material instrucional sobre o funcionamento de um 

fórum. Observemos: 

 
Recorte 11 
Regra de fórum do ambiente Moodle utilizado no CEAD/Ifes 
Ao entrar em um fórum do tipo simples, você verá uma pergunta deixada pelo 
editor do fórum. A figura 5 é um exemplo de fórum simples, com uma 
pergunta e várias respostas. 
Para responder uma mensagem clique em "Responder" na mensagem que 
deseja responder. Você, enquanto participante, pode responder a primeira 
mensagem ou qualquer outra que esteja disponível. Ao clicar no link 
"Responder" você entrará em uma página que apresentará o tópico a ser 
respondido e uma caixa de texto para que você. 
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Essa orientação que o aluno-tutor recebe só diz respeito ao funcionamento e 

aos tipos de fóruns que ele pode encontrar no ambiente. No entanto, as regras 

implícitas, as que interessam mais ao desenvolvimento de sua função, como é o 

caso das regras de mediação, não são apresentadas pela instituição. 

As regras não orientam o aluno-tutor no sentido de como serão feitas a 

interação e a mediação dos alunos nessa ferramenta. As regras são de cunho 

informativo; fazem parte do fazer do aluno-tutor, dos instrumentos de mediação entre 

ele e seu aluno e do conhecimento de recursos e ferramentas do ambiente de 

aprendizagem. Na teoria da atividade essas regras são limitadoras e restringem as 

ações e comportamento dos sujeitos (HOOKER, 2009). 

Em contrapartida, as regras do ser tutor, do acontecer, as que são 

estabelecidas nas ações conjuntas, na convivência e nas relações entre os 

elementos da atividade são reveladas por meio das interações entre os sujeitos. 

Uma participação em fórum não se restringe ao conhecer os tipos de fóruns e como 

eles funcionam, no sentido de como enviar respostas, como adicionar um tópico ou 

como fazer uma busca. Pedagogicamente, as regras da formação vão além das 

regras instrucionais. Pela voz de Wertsch (1991), as ferramentas culturais são, em 

si, destituídas de poder, e só impactam quando os sujeitos as utilizam. 

Outra regra explícita que governa a ferramenta fórum, criada pela instituição, 

mais precisamente pela equipe multidisciplinar responsável pela disciplina Moodle 

para Tutores, não esclarece como e de que maneira os alunos-tutores devem 

responder às questões de um fórum. A quem eles devem se dirigir, quem provoca 

discussões, quem toma decisões ou quem comanda o objetivo do fórum são 

aspectos importantes que deveriam constar dessa regra. No conteúdo programático 

sobre fóruns, o aluno-tutor recebe uma orientação relacionada à maneira como ele 

pode, caso queira, reformular sua escrita. A orientação diz o seguinte:  

 
Recorte 12 
Regra de prazo para postagem de mensagens do fórum 
A Figura 12 mostra como ficará a resposta depois de enviada para o 
Fórum. Lembrando que você terá um prazo de 30 minutos para alterar ou 
excluir a sua mensagem, após esse tempo as opções de "Editar" e 
"Apagar" ficarão indisponíveis. Nesta figura também podemos visualizar 
as opções de alteração da resposta (Mostrar principal, editar, apagar e 
responder). 
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Uma das regras explícitas nesse fórum está relacionada ao fato de o aluno-

tutor poder elaborar sua resposta e, mesmo depois de postá-la, alterá-la ou até 

mesmo excluí-la, caso decida não enviá-la num prazo de trinta minutos. Essa regra 

pode influenciar sua participação, determinar seu “fazer” no fórum. Como uma 

comunicação assíncrona, esse procedimento possibilita a reformulação das 

mensagens postadas, o que indica que o aluno-tutor pode pensar e refletir sobre 

uma determinada questão, desde que dentro do tempo dado pelo sistema. Essa é 

uma regra que não esclarece ao aluno-tutor que ele deve interagir com todos, isto é, 

que ele deve se dirigir a todos os participantes, colaborando para o crescimento de 

todos, nesse espaço de interação conjunta. 

Também, nesse caso, a regra não explicita que a participação do aluno deve 

ser conjunta. Ele não deveria simplesmente responder à questão, mas sim, 

apresentar ideias complementares e até mesmo acrescentar outros aspectos aos já 

apresentados, bem como outras ideias. Como explica Vygotsky (1989), uma das 

características que diferenciam o homem dos animais é a "capacidade de acumular 

e de transmitir experiência", valorizando a aprendizagem coletiva, o "fazer juntos". A 

interação entre todos é crucial para se alcançar o objetivo de um fórum. As regras 

mais importantes, as não-prescritas, impactam a interação na relação entre os 

participantes e essa interação está diretamente relacionada à maneira como a 

mediação acontece. 

O conhecimento da ferramenta torna-se fundamental na formação do tutor, 

para seu desenvolvimento no âmbito do alfabetismo, cuja discussão se dará na 

terceira seção desta análise. Entretanto, a clareza na exposição dos objetivos 

relacionados ao uso do fórum, em termos de interação e mediação, é um aspecto 

necessário à formação dos tutores. Contribuiriam, assim, para a construção de 

conhecimento nesse espaço, no sentido de como deve ser conduzida a discussão e 

a participação dos sujeitos em um fórum, maior clareza sobre o papel do aluno, o 

papel do tutor e a forma como poderão agir nesse contexto. 

Na formação, o aluno-tutor não recebe, por exemplo, a orientação sobre como 

proporcionar suporte e estímulo ao aluno, provocando questões para reflexão, 

aspecto destacado por Almeida (2003) como necessariamente não individual, mas 

sempre voltado à aprendizagem do grupo. 
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Um exemplo sobre como a formadora atua no fórum é quando ela elabora um 

questionamento e o responde antes de dar oportunidade ao aluno-tutor de refletir e 

de contribuir, de forma colaborativa, com o grupo: 

________ 
[12 ] Fórum B - Re: Tutoria - Grupo Greice 
por Greice sexta, 20 junho 2008, 22:29 
"A educação a distância exige dos docentes saberes que extrapolam o processo didático com o qual 
estão habituados no ensino presencial". 
Que saberes são estes? 
São os saberes: das relações, do conteúdo e o saber da didática. Esses saberes são essenciais ao 
educador em quarquer modalidade de ensino. A diferença está na tendência desse educador. 
Sua visão de construtivista e interacionista ou de reprodução. 
Só para ilustrar: "Ensinar exige risco, aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de 
discriminação" Freire. 
________ 

 

A mediação estabelecida por essa formadora parece trazer características de 

sua experiência no contexto de sala de aula presencial, em que se pergunta e se 

responde para que o aluno receba a informação pronta e assim, possa estudar para 

a prova. A ação de perguntar, nesse instrumento, tem outro objetivo: o de possibilitar 

a reconstrução de conhecimentos a partir do que traz significado articulado com a 

vivência e com o contexto (OKADA, 2003), ou seja, convidar o outro a trazer sua voz 

para a interação e também dar consideração à voz do outro. Engeström (1999, 

p.382) afirma que “a construção de objetos mediados por instrumentos é um 

processo colaborativo e dialógico, em que diferentes perspectivas e vozes se 

encontram, colidem e se fundem”. 

Segundo esse autor, os componentes de uma atividade estão relacionados 

entre si e as regras constituem-se elementos que colaboram para construir o objeto. 

Na relação dos sujeitos com o instrumento e com a comunidade, pode-se perceber 

como esse objeto está sendo construído. No entanto, o uso do fórum nessa 

formação, não parece ser utilizado da maneira mais adequada. Confirmando, de 

acordo com Collins et al. (2005), a formação de professores para o contexto digital 

ainda precisa ser aperfeiçoada. 

No próximo exemplo, uma aluna-tutora tenta retificar uma ideia expressa 

anteriormente e se dispõe a discutir mais sobre o assunto, porém, na sequência das 

mensagens não encontramos resposta à sua questão; a mensagem permanece no 

ar. Observemos seu posicionamento: 

 



171 

________ 
[13 ] Fórum B - Re: Tutoria - Grupo Greice 
Por Ana - sexta, 20 junho 2008, 23:48 
Boa noite Greice, 
"A educação a distância exige dos docentes saberes que extrapolam o processo didático com o qual 
estão habituados no ensino presencial". 
Ao colocar essa frase, quis expressar a dimensão do esforço para que o aprendizado aconteça. 
Talvez não me fiz entender. Não é questão de discriminação, e sim de mudança de paradigma. 
Se desejar poderemos falar mais sobre o assunto. O que acha? 
Pela sua fala, parece que preciso melhorar mais a elaboração do comentário. 
Boa noite. 
Ana 
________ 

 

É possível notar que a aluna-tutora demonstra preocupação em relação à 

forma como se expressa. Um formador bem preparado não deixaria a aluna sem um 

retorno adequado; aceitaria sua proposta de rediscussão sobre o assunto, 

convidando outros participantes para a interação. É preciso que o tutor tenha 

consciência de que articular os diferentes conhecimentos e interpretar os saberes de 

seus alunos fazem parte de sua função. Essa consciência poderia surgir na 

atividade de formação. Assim, o papel do tutor poderia ser melhor desenvolvido. Ele 

precisaria ser desafiado a trabalhar a complexidade do saber fazer educativo na 

visão do aprender a aprender, na ótica reflexiva da construção do saber (LEAL, 

2005). 

 

 

4.2.4 Regras do chat63 

 

O chat é uma ferramenta que proporciona interação síncrona e, portanto, em 

tempo real, o que significa que seu uso é mais complexo em termos de mediação, 

pois não se tem tempo para organização e planejamento do que se vai dizer. As 

ações, nessa ferramenta são espontâneas e imediatas, o que requer uma 

preparação adequada dos formadores e tutores. Além disso, sua função e utilização 

educacional trazem muitas controvérsias; exigem uma preparação prévia cuidadosa 

de participantes e formadores (COLLINS et al., 2003).  

A questão a ser discutida aqui é a inclusão da ferramenta chat nas orientações 

tutoriais da atividade de formação e sua utilização. Provavelmente, no ambiente 

                                                 
63 Para saber mais sobre o uso pedagógico dessa ferramenta, ver Collins et al. (2003), disponível em: 
<http://www.letras.ufmg.br/rbla/2003_2/03Heloisa.pdf>. 
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retratado nesta pesquisa, um chat teria sido utilizado de modo inadequado, pois, 

como constatado por Collins et al. (op. cit.), da mesma forma como a ferramenta 

fórum, não se trata de conhecer o funcionamento do chat ou de saber como entrar 

numa sala, mas de conhecer a potencialidade dessa ferramenta síncrona de 

comunicação, bem como a complexidade de suas regras e usos em discussão 

pedagógica. Ao participar de um fórum, é possível refletir e elaborar a escrita de 

maneira a postar algo somente após uma reflexão sobre o que se quer comunicar. 

No chat, isso não ocorre, sendo necessária maior segurança do participante em 

relação àquilo que deseja comunicar. Ou seja, um instrumento assíncrono, como é o 

caso do fórum, é menos complexo e, por isso, mais usado em ambientes virtuais. 

Na atividade de formação aqui descrita, por ter sido a primeira experiência do 

CEAD/Ifes, a ferramenta chat não foi utilizada. Uma das razões, além da ausência 

de preparação efetiva para o uso da ferramenta, foi de ordem física do sistema: 

sobrecarga no servidor de dados do ambiente. Hoje, o CEAD/Ifes insiste no uso 

dessa ferramenta e no primeiro módulo do curso de pós-graduação em Informática 

na Educação, ocorrido no período de 17 a 23 de maio de 2010, foi feita nova 

tentativa, com sucesso e possibilidades de frequente utilização do chat em novos 

cursos. 

Se comparado ao fórum, que disponibiliza um tempo para o planejamento e a 

revisão do que será postado, o chat é uma ferramenta que faria muita diferença na 

formação, em relação à construção do objeto da atividade. O que é fato, na verdade, 

é que se faz necessária uma preparação adequada para o uso de ambas as 

ferramentas, fórum e chat, como pôde ser percebido no item anterior.  

 

 

4.2.5 Síntese da segunda seção de análise 
 

Nessa seção de análise, à luz da teoria da atividade, discuti sobre as regras 

prescritas pela instituição, fazendo um paralelo com as regras presentes na 

formação dos tutores a distância. Isso me permitiu perceber que as regras 

institucionais são prescritas e determinadas a título de dizer como deve ser a 

organização da atividade, ou seja, como as ações precisam acontecer. No entanto, 

não são essas as que governam e regem a atividade. O que acontece, de fato, é 

que as regras da formação são estabelecidas nas relações entre os sujeitos e os 
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instrumentos na comunidade. Para chegar a essa conclusão, examinei o manual de 

instrução dos candidatos a tutor a distância e alguns textos tutoriais sobre os 

instrumentos do ambiente Moodle. 

Segundo Engeström (1987), as ações dos indivíduos em um sistema de 

atividade são sempre mediadas tanto pelas ferramentas e signos quanto pelas 

regras, explícitas ou implícitas, que a comunidade define, mostrando o fazer do 

sujeito, o que pôde ser constatado nesta seção. 

Ao longo da seção, fiz também um paralelo entre as regras prescritas da 

instituição, a partir de conteúdos sobre a comunicação, o uso do fórum e do chat na 

atividade, e as regras da formação, estabelecidas nas relações entre os sujeitos e os 

instrumentos, como visto nos excertos apresentados.  

Passemos agora para a discussão da terceira seção de análise.  

 

 

4.3 Práticas digitais de leitura e escrita na formação 
 
 Esta seção é dedicada a responder a terceira pergunta de pesquisa: Qual a 

natureza e a finalidade das práticas de leitura e escrita dos textos na formação? 

Para orientar essa discussão, observei como se organizaram as ações dos alunos-

tutores na disciplina 'Moodle para Tutores', em relação às tarefas realizadas no 

ambiente, analisando como as práticas de leitura e escrita foram concebidas e 

praticadas. Observei também as interações em fóruns, a partir de discussões sobre 

o conteúdo da disciplina Fundamentos Didáticos e Pedagógicos da Tutoria, 

analisando-as do ponto de vista das relações estabelecidas entre o conteúdo 

estudado e outras visões dos alunos-tutores. Dessa forma, o foco da seção é a 

análise das ações dos alunos-tutores ao realizarem as práticas digitais de leitura e 

escrita no CCT. A análise dessas ações, por meio da proposta de tarefas 

apresentada nas disciplinas observadas, me ajudou a descobrir qual a perspectiva 

do curso, se mais voltada para o alfabetismo digital ou para o letramento digital.  

 

 

4.3.1 Proposta de tarefas 
 

Na concepção ideológica de letramento, a leitura exerce um papel específico 



174 

em cada contexto. As propostas de tarefas do CCT oferecem informações técnicas e 

reflexivas, portanto, possuem o papel de informar, instruir e interagir com o leitor. 

Envolvem aspectos didático-pedagógicos e tecnológicos. Essas leituras serão 

analisadas do ponto de vista de duas categorias criadas para esse contexto 

específico:  

  

a- Leitura técnico-descritiva; 

 b- Leitura reflexivo-argumentativa. 

  

 A proposta de textos de leitura presente nas duas disciplinas observadas está 

relacionada a essas duas categorias. A primeira categoria é voltada para o 

pragmatismo, ou seja, é o tipo de texto que orienta os alunos-tutores de maneira 

prática, fornecendo-lhes informações sobre a plataforma utilizada no curso que um 

dia vão tutorar e sobre recursos e ferramentas de comunicação disponibilizadas para 

uso no decorrer da função tutorial. A segunda, voltada para a reflexão sobre os 

aspectos teóricos da EaD, corresponde ao tipo de texto que expõe os aspectos 

teóricos e as abordagens da modalidade a distância. O propósito dessas leituras é 

levar os alunos-tutores a pensar, refletir sobre a EaD e discutir argumentativamente 

sobre os temas tratados. Subjacente a essa proposta, existe uma visão de 

letramento digital. 
 O letramento digital, como visto nas articulações teóricas já apresentadas 

neste trabalho, é entendido como o conjunto de práticas digitais de leitura e escrita 

realizadas por meio do suporte da tela do computador. No entanto, ler, para Soares 

(2008, p.31), significa ser capaz de "captar o sentido de um texto escrito; a 

capacidade de interpretar sequências de ideias ou acontecimentos [...]". Os quadros 

13 e 14 apresentam as práticas de leitura propostas na formação; no entanto, como 

veremos nas discussões apresentadas nesta seção, não significa que essas práticas 

possibilitaram avanços na interpretação de ideias. As práticas de leitura parecem, 

portanto, não ser representativas de desenvolvimento de letramento digital dos 

alunos-tutores nessa formação. O letramento digital vai além da pouca discussão 

sobre o que se leu, como ocorrido nos fóruns observados. 

 De acordo com a diversidade dos textos numa disciplina e na outra, 

sistematizei o conteúdo de cada uma segundo duas perspectivas: o que se lê e para 

quê se lê. Acrescento ainda com que instrumento se lê e que tipo de interação a 
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leitura proporciona.  

 Com relação ao propósito dos textos, eles foram elaborados com a 

preocupação de informar os alunos-tutores sobre conhecimentos necessários ao 

desempenho da função. No caso desta pesquisa, por tratar-se de um grupo de 

sujeitos participantes de um processo seletivo para a escolha de tutores a distância 

do CEAD/Ifes, pode-se pressupor que seu desempenho seja diferenciado e que 

queiram aprender sobre a tutoria e sobre o ambiente em que vão atuar, com o 

propósito de serem selecionados. Segundo Baynham (1995), a interação entre 

propósito e audiência é um fator importante na prática da leitura como processo 

social. 

 Com base na concepção de alfabetismo que, segundo Soares (2008, p.35), 

corresponde ao conjunto de práticas governadas pela concepção de o quê, como, 

quando e por que ler e escrever, organizei e sistematizei a natureza das práticas 

sociais de leitura e escrita do CCT nas disciplinas observadas, alterando, por 

conveniência do contexto, o como se lê para com que instrumento se lê, e o por que 

se lê para para que se lê. Para conhecimento das leituras feitas pelos alunos-tutores 

nas duas disciplinas, observemos os quadros 14 e 15, a seguir. 
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28/01/08 a 
01/02/08 

 
1ª semana 

O QUE SE LÊ? PARA QUE SE LÊ? COM QUE 
INSTRUMENTO? 

QUE TIPO DE 
INTERAÇÃO? 

TAREFA SUGERIDA APÓS A 
LEITURA 

 Mensagem de boas-
vindas 

Para se sentir à vontade com a 
formadora Recurso do Moodle Aluno-tutor e 

formador X 

 Dinâmica da disciplina 

Para conhecer o que será 
tratado na disciplina, 

cronograma, avaliação e 
referências utilizadas 

Arquivo Power Point Aluno-tutor e 
texto X 

LEITURA 
TÉCNICO-

DESCRITIVA 

Tutoria; equipe 
multidisciplinar. 

Para conhecer os papéis e as 
funções dos atores envolvidos 

na EaD da instituição. 

Recurso do ambiente 
Moodle 

Aluno-tutor e 
texto. 

Questionário tipo múltipla escolha 
com 2 questões. 

LEITURA 
TÉCNICO-

DESCRITIVA 
Competências de um 

tutor 
Para conhecer as competências 

desejáveis de um tutor. 
Recurso do ambiente 

Moodle 
Aluno-tutor e 

texto. 

Questionário tipo escolha: escolha 
aquela que você acredita ser a 

competência mais importante de 
um Tutor à Distância. (4 opções 

de resposta) 

LEITURA 
TÉCNICO-

DESCRITIVA 

Modalidade de 
comunicação na EaD. 

 

Para conhecer as diferentes 
formas de interação entre 
tutores e alunos e tipos de 

comunicação. 

Recurso de ambiente 
Moodle  

Questionário tipo escolha: sobre o 
meio de comunicação síncrona e 

assíncrona, assinale a opção 
incorreta 

LEITURA 
REFLEXIVO-
ARGUMENTA 

TIVA 

Motivação: 
“Estratégias do 
professor para 

promover a interação 
dos alunos nas aulas 
a distância online”. 

Para participação no fórum 
sobre a contribuição do aluno-
tutor no processo de ensino-

aprendizagem online. 

Arquivo em pdf Aluno-tutor e 
texto  

2ª semana 
11/02/08 

a 15/02/08 
 

LEITURA 
TÉCNICO-

DESCRITIVA 

Avaliação em EaD; 
O processo de 

avaliação na EaD; 
Classificação da 

avaliação. 

Para discutir sobre a avaliação 
em EaD 

Recurso de ambiente 
Moodle 

Aluno-tutor e 
texto e 

instrumento 
X 
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LEITURA 
REFLEXIVO-
ARGUMENTA 

TIVA
Didática 

Para conhecer diferenças entre 
a modalidade presencial e a 

distância 

Recurso de ambiente 
Moodle 

Aluno-tutor e 
texto. 

Questionário de escolha: Com 
relação aos elementos da ação 

didática, assinale a opção 
verdadeira 

LEITURA 
TÉCNICO-

DESCRITIVA 
Crescimento da EaD Para apontar a razão do 

crescimento da EaD 
Recurso de ambiente 

Moodle 
Aluno-tutor e 

texto 

Questionário de escolha: 
estudiosos apontam diferentes 

razões para o crescimento da Ead 
observado em nosso país. Na sua 

opinião, qual o fator mais forte 
para o crescimento da EaD? (4 

opções de resposta) 

 
Pesquisa: 

Aprendizagem e 
reflexão crítica 

Para saber a postura do aluno-
tutor em relação à sua 

aprendizagem e à reflexão 
crítica 

Recurso de avaliação Aluno-tutor e 
texto Questionário sobre aprendizagem 

Quadro 14: Propósitos, natureza e finalidade dos textos para leitura na disciplina Fundamentos Didáticos e Pedagógicos da Tutoria.  
 

 

 

28/04/2008 a 
07/05/ 2008 

 
1ª semana 

O QUE SE LÊ? PARA QUÊ SE LÊ? COM QUE 
INSTRUMENTO? 

QUE TIPO DE 
INTERAÇÃO? 

TAREFA SUGERIDA APÓS A 
LEITURA 

LEITURA 
TÉCNICO-

DESCRITIVA 

Texto: Ambiente Virtual de 
Aprendizagem  Moodle: introdução; 

características do Moodle; 
funcionalidades ; vantagens do 

Moodle; papéis e visão do Moodle. 

Para conhecer os 
recursos, ferramentas e 
funcionalidades do AVA 

Moodle. 

Recurso de 
ambiente Moodle 

Aluno-tutor, 
texto e 

instrumento 

Questionário de V ou V: com 
relação às afirmativas a seguir, 

referentes às funcionalidades do 
Moodle, escolha a opção 

verdadeiro ou falso (4 opções 
para resposta) 

LEITURA 
TÉCNICO-

DESCRITIVA 

Texto: caixas adesivas: caixa  
calendário; caixa de participantes; 

atividades recentes; administração. 

Para conhecer a função 
de cada caixa ativada 

nos cursos do CEAD/Ifes.

Recurso de 
ambiente Moodle 

Aluno-tutor, 
texto e 

instrumento 

Questionário tipo escolha: assinale 
a opção que corresponde a um 
elemento que não é exibido na 
caixa adesiva Administração, na 

visão de aluno (4 opções de 
resposta) 
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LEITURA 
TÉCNICO-

DESCRITIVA 

E-mail e Mensagens: 
modificar perfil; recebendo e 

enviando mensagem; histórico de 
mensagem; preferência de 

mensagens. 
Chat: definição;  trocando 

mensagens no chat. 
Fórum: 

Para conhecer as formas 
de comunicação e 

interação entre tutores, 
especialistas,  

formadores e alunos 
configuradas no 

ambiente. 

Recurso de 
ambiente Moodle 

Aluno-tutor, 
texto e 

instrumento 

Questionários tipo escolha: 
assinale a opção que não 

apresenta um recurso da opção 
preferências na caixa de 

mensagens: (4 opções de 
resposta) 

O Chat é uma ferramenta de 
comunicação síncrona. Esta 

afirmativa é: V ou F? 
No Moodle podemos configurar 

quatro tipos de fórum. Assinale a 
opção que apresenta o fórum onde 

um participante poderá manter 
uma ou mais discussões e todos 

participantes (com permissão) 
poderão iniciar múltiplas 
discussões. (4 opções de 

resposta) 

LEITURA 
TÉCNICO-

DESCRITIVA 

Tarefas 
Texto online; realizando a tarefa – 

feedback da tarefa; 
Atividade offline – feedback da 

tarefa; 
Envio de arquivo – feedback da 

tarefa. 

Para conhecer o tipo de 
tarefas que serão 

realizadas pelos alunos 

Recurso de 
ambiente Moodle 

Aluno-tutor, 
texto e 

instrumento 

Considere que o tutor queira 
avaliar a participação do 

cursista considerando fatores 
como: tempo de acesso ao 

ambiente, nível de interação, 
busca por esclarecimento de 

dúvidas, entre outros. 
Para que efetive o registro da nota 

de participação no quadro de 
notas do ambiente Moodle, o tutor 
poderá lançar mão de qual recurso 

de Tarefa ? (3 0pções de 
resposta) 

LEITURA 
REFLEXIVO-
ARGUMENTA 

TIVA 

Artigo sobre EaD: “O que é um bom 
curso a distância?”(Moran) 

Para escrever um resumo 
sobre o artigo lido. Arquivo pdf 

Aluno-tutor, 
texto e 

instrumento 
Escrita de um resumo 

LEITURA 
TÉCNICO-

DESCRITIVA 

Lição: iniciar uma lição; visualizar 
lição; exercícios dentro da lição; final 

da lição; ver notas. 

Para conhecer o recurso 
“lição” e como pode ser 

utilizada. 

Recurso de 
ambiente Moodle 

Aluno-tutor, 
texto e 

instrumento 

Com relação ao recurso Lição, 
assinale a afirmativa verdadeira. (2 

opções de resposta) 
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LEITURA 
TÉCNICO-

DESCRITIVA 
Grupos: introdução 

Para saber como formar 
grupos de estudos e 

trabalhos 

Recurso de 
ambiente Moodle 

Aluno-tutor, 
texto e 

instrumento 

No ambiente Moodle é possível 
dividir os participantes inscritos 

numa mesma disciplina em 
grupos. Ao separar os 

participantes de uma turma por 
grupos, os 

participantes irão visualizar 
somente os estudantes 

pertencentes ao seu grupo. 
Escreva verdadeiro ou falso 

para esta afirmativa. 

LEITURA 
TÉCNICO-

DESCRITIVA 

Wiki: introdução; página 
inicial;controle de versão; criando 

novos termos 

Para conhecer o recurso 
Wiki e saber como utilizá-

lo 

Recurso de 
ambiente Moodle 

Aluno-tutor, 
texto e 

instrumento 

Assinale a opção que não 
corresponde as opções 

disponíveis em um Wiki, na visão 
de aluno (4 opções de resposta) 

LEITURA 
TÉCNICO-

DESCRITIVA 
Questionário 

Para conhecer os 
diferentes tipos de 

questionários que podem 
ser utilizados no 

ambiente. 

Recurso de 
ambiente Moodle 

Aluno-tutor, 
texto e 

instrumento 

Com relação ao questionário, 
relacione as questões a seguir. (3 

afirmações com 3 opções de 
resposta: enviar página;salvar sem 

enviar; enviar tudo e terminar) 
 

LEITURA 
TÉCNICO-

DESCRITIVA 

Escolha; definição 
 
 
 
 
 
 

Enquete 
 
 
 
 

Glossário 

Para conhecer os 
recursos “escolha” e 

“enquete”. 
 
 
 
 
 
 
 

Para aprender como 
incluir termos no 

glossário. 

Recurso de 
ambiente Moodle 

Aluno-tutor, 
texto e 

instrumento 

A ferramenta Escolha possui 
vários recursos úteis.  

Indique a opção que não 
apresenta uma possibilidade da 

ferramenta Escolha: (4 opções de 
resposta) 

Caro Tutor, 
Agora que você já conhece o 
recurso Escolha, responda a 

enquete: 
Selecione a opção que indica o 
período em que possui maior 
disponibilidade para interagir 

online com os alunos? 
Fim da lição/sem tarefa 

Quadro 15: Propósitos, natureza e finalidade dos textos para leitura na disciplina Moodle para Tutores. 
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É por intermédio da leitura que ampliamos nosso processo de aprendizagem 

e esta deve ultrapassar as barreiras da decodificação. A interação texto-leitor 

propicia a construção de significados no contexto social da leitura. Entendemos que 

a leitura, neste trabalho, é um instrumento diretamente ligado ao desenvolvimento 

dos alunos-tutores, como um passaporte para a entrada do mundo da EaD. A leitura 

tem o papel de propiciar a aprendizagem de uma nova cultura, um novo processo 

sócio-histórico. 

 Ao propor uma visão crítica do ato de ler, Paulo Freire (apud Baynham, 1995) 

não restringe a leitura à decodificação do código escrito, mas sugere a ampliação do 

conceito de leitura. Baynham (1995, p.13) nos lembra uma citação célebre desse 

pedagogo e educador renomado: "A leitura de mundo sempre precede a leitura da 

palavra", o que significa que a leitura também implica a interpretação do leitor, no 

que se refere a uma visão de mundo. A proposta de leitura visualizada nos quadros 

apresentados ofereceu aos alunos-tutores possibilidades para o desenvolvimento de 

habilidades relacionadas ao domínio e à navegação no ambiente virtual de 

aprendizagem Moodle. No entanto, parece não haver avanços nas práticas sociais 

de leitura em relação à ampliação do conceito para além da decodificação do código 

escrito, ou seja, do conceito de alfabetismo digital para o conceito de letramento 

digital.  

 O recorte a seguir mostra o tipo de leitura proposta pela equipe 

multidisciplinar. 

 
Figura 15: Exemplo de tarefa realizada pelos alunos-tutores 
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A proposta de leitura na disciplina Fundamentos Didáticos e Pedagógicos da 

Tutoria, apresentada na figura 16, parece ser de natureza reflexivo-argumentativa, 

em função da temática relacionar-se a um aspecto relevante para o desempenho da 

função de tutorar. No entanto, a tarefa solicitada revela uma perspectiva pragmática.  

A finalidade dos textos, ou seja, o para quê eles serão lidos pelos alunos-

tutores, se encontra implícita nas agendas do curso, discutidas posteriormente. 

Depois de ler, os alunos-tutores podem optar pelo link “continuar”, que os direciona à 

realização de tarefas com respostas automáticas voltadas para alguma informação 

constante dos textos lidos. 

Ao acessar a disciplina Moodle para Tutores, o aluno-tutor encontra os 

recursos: boas-vindas, vídeo do professor: orientações iniciais, dinâmica da 

disciplina e fórum de notícias. Na sequência, acessa a agenda da semana, que 

apresenta o primeiro conteúdo: conhecendo o ambiente, cujo conteúdo permite 

mostrar a natureza dos textos utilizados nessa disciplina. 

 

 
Figura 16: Página da disciplina Moodle para Tutores. 
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O recorte a seguir apresenta a mensagem de boas-vindas da disciplina 

Moodle para Tutores: 

 
Recorte 13 
Caro Aluno, 

 
 
Ao curso sobre o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) – Moodle. 
Este curso é responsável por apresentar as ferramentas de interação e 
comunicação presentes no ambiente virtual de aprendizagem Moodle. 
Inicialmente você irá conhecer estas ferramentas na visão do aluno e, em 
seguida, iremos orientá-lo quanto às atividades da tutoria, ou seja, corrigir 
tarefas, fóruns, glossário, entre outros.  
Esperamos que você aproveite o curso para enriquecer seus conhecimentos, 
seus horizontes e sua visão da EaD, que vem crescendo em nosso país na 
busca de novas opções para levar a educação a todos, rompendo distâncias 
e oportunizando o exercício da cidadania!  
Em nossa equipe para a preparação deste curso estão o Designer 
Instrucional, Pedagogo, Professores Especialistas e os Tutores a Distância 
(na verdade, os “formadores” que irão acompanhá-lo no curso).  
Todas as dúvidas deverão ser encaminhadas ao seu tutor a distância, o 
mesmo irá se apresentar logo no início do curso.  
É muito importante que não deixe acumular tarefas, leia seu e-mail 
diariamente e entregue suas atividades de acordo com os prazos 
estabelecidos.  
Você deverá apresentar um rendimento igual ou superior a 60% para 
obter seu certificado de conclusão do curso.  
Nas orientações iniciais, é importante que você conheça a dinâmica do curso 
de Moodle:  Dinâmica da Disciplina . 
Acessando-o, você poderá navegar pelo conteúdo, utilizando-se das setas de 
cada slide , que abrirão, um a um, para mostrar-lhe: 
 

a descrição das atividades do curso;  
a maneira como as atividades serão realizadas;  
o tempo de duração do curso;  
a metodologia de avaliação das atividades a serem realizadas.  

Além disso, temos em Notícias e Atividades Permanentes, no tópico inicial, 
um Fórum de notícias para que o professor e o tutor a distância da disciplina 
possam divulgar informações diversas.  
 
Cada semana apresenta uma agenda que apresenta a descrição das 
atividades propostas e os prazos para desenvolvê-las.  
Para encerrar, na biblioteca virtual temos o glossário de termos desta sala.  
Sucesso em sua caminhada!  

 

Nessa longa mensagem de boas-vindas observa-se que a formadora 

esclarece, logo no início, por que e como a disciplina foi organizada. Baynham 
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(1995) deixa claro que a linguagem ocupa uma posição de destaque na produção 

dos textos como prática social e que as instituições e organizações sociais são 

sustentadas e reproduzidas por meio dessa linguagem. Percebe-se, incorporados à 

linguagem do texto, aspectos diretamente ligados às concepções ideológica, social e 

cultural do contexto específico da atividade de formação: Este curso é responsável por 

[...]; Em nossa equipe para a preparação deste curso [...];É muito importante que [...]. A linguagem 

observada é materializada de acordo com o contexto da situação de curso de 

formação continuada que, neste caso, é parte de um processo seletivo. Apresenta, 

portanto, formas verbais que indicam a obrigação do aluno-tutor: Você deverá 

apresentar um rendimento igual ou superior a 60%. 

Quanto à forma de cobrança em relação aos prazos e à realização das 

tarefas propostas, o texto apresenta escolhas linguísticas modalizadas, orientando o 

aluno-tutor de maneira sugestiva: É muito importante que não deixe acumular tarefas, leia seu 

e-mail diariamente e entregue suas atividades de acordo com os prazos estabelecidos. Uma 

informação necessária ao desenvolvimento da disciplina é dada da seguinte forma: 
Cada semana apresenta uma agenda que apresenta a descrição das atividades propostas e os 

prazos para desenvolvê-las. Por meio dessa informação, o aluno-tutor toma 

conhecimento do que precisa fazer para a realização de tarefas e leituras.  

 Como visto, a linguagem mostra de que maneira a atividade de formação 

nessa disciplina foi elaborada. Os aspectos ideológicos presentes no contexto 

específico desta pesquisa, que focaliza um processo seletivo, são evidenciados 

pelas escolhas linguísticas presentes nas orientações dadas aos alunos-tutores. 

Como afirma Baynham (1995), aspectos ideológicos não existem em um vácuo, mas 

são expressos pelo modo escrito ou falado. No próximo recorte, vê-se a agenda da 

primeira semana da disciplina: 

 
Recorte 14 

Moodle para tutores - 
TURMA 001 - 2008/1 

• CEAD  
• / ► 20081_tutores  
• / ► Agenda da 1ª Semana 
 
Nesta primeira semana do curso, estaremos iniciando nossas aulas, e 
aproveitamos a oportunidade para lembrar que vocês devem organizar sua 
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agenda pessoal para reservar um tempo a cada dia para o seu acesso ao 
ambiente, bem como para a realização das atividades propostas.  
Devido ao recesso de 01/05 a 03/05, o período da primeira semana será de 
28/04 a 07/05. 
Período: 28/04 a 07/05  

 
As atividades a seguir deverão ser realizadas no período de 28/04 a 
07/05. Organize-se para não acumular atividades. 
 
Atividade 1: Leia a Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e Caixas 
Adesivas .  
 
Observação: Ao longo das lições irão aparecer alguns exercícios que devem 
ser respondidos por você após a leitura das mesmas.  
Atividade 2: Complete os dados de seu perfil, escreva uma descrição sobre 
você e insira uma foto de rosto para que possamos conhecê-lo melhor. Insira 
um evento de usuário no Calendário sobre um assunto qualquer para o dia 
05/05.  
Atividade 3: Leia E-mail e Mensagens . Em seguida, ordene os 
participantes em ordem alfabética e envie uma mensagem de boas-vindas ao 
nome posterior ao seu. O último nome da lista deverá mandar para o primeiro 
da lista.  
Atividade 4: Leia Chat e Fórum . Poste uma mensagem no Fórum 1 
- Discussão sobre a Disciplina. 
Atividade 5: Leia Tarefas e faça a Tarefa 1 - Trabalho Individual . 
Atividade 6: Leia Lição e responda as questionamentos propostos.  
Atividade 7: Leia Wiki  e crie um wiki por meio do Texto Colaborativo  . 
Atividade 8: Leia Questionário . 
Atividade 9: Leia Grupos  e Glossário . Em seguida, encontre um termo 
relacionado ao tema “Ambiente virtual de aprendizagem - Moodle” e insira no 

Glossário de Termos sobre o Ambiente Moodle  . Lembre-se de indicar a 
fonte onde pesquisou o conceito.  
Atividade 10: Leia a Escolha e responda a Enquete .  

 

Na agenda da primeira semana, o conteúdo é apresentado no bloco de links 

visão do aluno. São apresentadas informações sobre como os futuros alunos a 

distância acessarão as ferramentas e recursos do ambiente. A segunda semana é 

reservada aos textos mais amplos e o acesso a esses textos ocorre, para os alunos-

tutores, a partir do bloco de links visão do tutor não-editor. Nesses textos, fica 

marcada a diferença entre esses dois blocos de links, visão do aluno e visão do tutor 

não-editor: neste último os alunos-tutores podem observar recursos e ferramentas 

mais profundamente, conhecendo detalhes de acessibilidade não permitidos ao 

aluno regular de um curso a distância. Ou seja, como tutor a distância uma pessoa 

consegue ver e acessar aspectos relacionados a ferramentas e recursos de modo 

mais abrangente do que como aluno. Um exemplo disso é o que ocorre com Notas 

de alunos: um tutor a distância pode acessar as notas de todos os alunos de um 

curso, enquanto um aluno só consegue ver as próprias notas, embora a ferramenta 
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de acesso seja a mesma. O que muda é a condição de acessibilidade. 

A linguagem dessa agenda, a princípio, se mostra informal. Utiliza formas 

pronominais e verbos na primeira pessoa do plural: Nesta primeira semana do curso, 

estaremos iniciando nossas aulas, e aproveitamos a oportunidade [...], sugerindo uma interação 

entre aluno-tutor e texto que se mobiliza para alcançar um propósito social, ou seja, 

uma aproximação entre ambos. Entretanto, essa linguagem informal passa para um 

nível mais formal, apresentando uma orientação mais imperativa com conotação de 

ordem: As atividades a seguir deverão ser realizadas no período de 28/04 a 07/05. Organize-se 

para não acumular atividades. Dessa forma, o aluno-tutor é lembrado de sua obrigação e 

do prazo que ele tem para realizar as tarefas. Ao longo da leitura instrucional, é 

possível perceber o modo imperativo em todas as estruturas: Leia, complete, ordene, 

poste, faça, responda, encontre, insira. Todas as formas verbais imperativas indicam o que 

o aluno-tutor terá de fazer; são, portanto, orientações da esfera do ‘fazer’. O que 

precisa ser levado em conta aqui, como nos lembra Baynham (1995), é a dimensão 

do processo de escrita e leitura como prática social no contexto em que se insere. O 

contexto, nesta pesquisa, é tal que o sujeito precisa fazer coisas para mostrar que 

tem condições de tutorar um grupo de alunos a distância. 

Vejamos agora a mensagem introdutória da equipe multidisciplinar, 

relacionada à segunda semana: 

 
Recorte 15 
Caro Tutor,  
Nesta segunda semana do curso iremos trabalhar a visão do tutor não 
editor no Moodle.  
O prazo de encerramento do curso será no dia 17/05, assim, não deixe para 
a última hora.  
Sucesso!!! 

 

 Do ponto de vista social e ideológico, percebe-se que há uma insistência em 

alertar o aluno-tutor quanto aos prazos de entrega de tarefas, o que fica implícito 

quando a formadora destaca a frase: não deixe para a última hora, retomando a questão 

do compromisso dos alunos-tutores com prazos de entrega de tarefas. Essa mesma 

questão já foi discutida em seções anteriores. 

A seguir, apresento o conteúdo da agenda da segunda semana. Nessa 

instrução específica, o para que ler fica implícito nos textos, tanto que o que aparece 

no quadro das propostas de leitura foi adaptado por mim, pesquisadora. Creio que 

na visão da equipe que desenvolveu a disciplina, esse objetivo estaria subtendido ao 
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longo das orientações, exclusivamente voltadas para as ferramentas e recursos do 

ambiente. Parece haver aí, a ausência de uma orientação em relação à perspectiva 

de alfabetismo digital mencionada por Soares (2008) sobre o para que se lê e sobre 

qual a funcionalidade dessa leitura específica. 

 É possível notar o uso do imperativo na orientação para a realização de 

tarefas: Leia todas as lições... Especificamente na tarefa 2, Exercitando como Tutor, o título 

informa que os alunos-tutores agirão como se fossem tutores, porém, não explicita o 

para que ler, mas, apenas o como fazer.  

 
Recorte 16 
Período: 08/05 a 17/05  

 
 Atividade 1: Leia todas as lições disponíveis na 2a semana e em seguida 
realize a   Tarefa 2 - Exercitando como Tutor , esta será uma atividade 
longa e que você deverá ler com muita atenção, pois algumas atividades 
propostas serão avaliadas no próprio ambiente e  outras em um documento 
único. 
Atividade 2: Faça o questionário  Avaliação Final . 
 
Bom estudo a todos! 

 
As leituras feitas pelos alunos-tutores na atividade de formação, pelo visto, 

não se enquadram na visão de letramento digital proposta por Swain (2009, s.p.); 

este afirma que tal processo se refere à “habilidade de identificar, entender, 

interpretar, criar, comunicar, computar e usar os materiais de multimídia interligados 

aos textos em contextos variados”. O que pôde ser percebido nos dados da 

pesquisa não condiz com essa visão. 

A natureza e a finalidade dos textos propostos para leitura dos alunos-tutores, 

aqui discutida, foram analisadas de maneira a mostrar como os textos estão 

representados de acordo com as duas categorias mencionadas anteriormente: 

leitura técnico-descritiva e leitura reflexivo-argumentativa. Na disciplina Moodle para 

Tutores os alunos-tutores iniciam suas leituras, consideradas técnico-descritivas, 

com um texto sobre o AVA Moodle. Eles passam a conhecer os recursos e as 

ferramentas do ambiente virtual de aprendizagem em que trabalharão. Após a leitura 

da introdução ao tema AVA Moodle, os alunos-tutores leem sobre as características 

do ambiente, suas funcionalidades, vantagens, papéis e visões do Moodle. Cada 

item está localizado em uma página diferente, apresentando links para cada texto. 

Após a leitura, os alunos-tutores acessam um questionário de avaliação sobre o 
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texto lido, do tipo múltipla escolha. 

 
Recorte 17 
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)  
Saltar Menu da lição  
Menu da lição 
Saltar navegação  

• Introdução 
• Ambiente Moodle 
• Características do 

Moodle 
• Funcionalidades 

do Moodle 
• Vantagens do 

Moodle 
• Papéis e Visões do 

Moodle 

Com relação as afirmativas a seguir, referentes 
as funcionalidades do Moodle, escolha a opção 

verdadeiro ou falso: 
 

Acesso restrito - Login 
e senha pessoal 

fornecidos, 
individualmente, no 

início do curso.: Escolher...

  
Ferramentas 

interativas e de 
comunicação – Fórum 

e Chat.: Escolher...

  
Ferramentas de 

monitoração - 
Recebimento de 

Trabalhos; Pesquisas 
de opinião; Avaliação 

do Curso; Lições; 
Tarefas;e Enquete.: Escolher...

  
Ferramenta para 

elaboração de trabalho 
em Grupo: apenas 

 

  
 

 

Como é possível notar, esse tipo de questionário é voltado ao pragmatismo, 

ou seja, trata-se de um questionário com respostas automáticas, apenas para 

confirmar ou localizar alguma informação. As questões trabalham apenas parte do 

conteúdo do texto, procurando confirmar as informações lidas. Eu diria que se trata 

de uma checagem de informações. Podemos dizer que essa prática está voltada 

mais para o alfabetismo digital do que para o letramento digital, pois não conduz os 

alunos-tutores a uma reflexão sobre o que leram e tampouco a uma discussão sobre 

os itens apresentados nos textos.  

Não desmereço a tarefa prática, pois ela propicia o desenvolvimento de 

habilidades referentes ao uso do ambiente virtual de aprendizagem e à maneira de 

lidar com as ferramentas do ambiente, aspectos fundamentais para o desempenho 

do tutor a distância. No entanto, ler como prática social situada, para Baynham 
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(1995), não se refere apenas a localizar informação em um texto, mas tem relação 

direta com o que o texto significa no contexto em que se insere. A construção que o 

leitor faz a respeito do que leu é essencial para demonstrar sua compreensão. Caso 

houvesse uma interação entre os colegas do curso e a formadora, voltada a uma 

discussão sobre como e quais ferramentas são mais eficazes para o desempenho 

dos alunos, esta sim possibilitaria uma prática social direcionada ao 

desenvolvimento do letramento digital dos participantes. 

Assim, o que esteve ausente nessa formação foi um aprofundamento das 

questões relacionadas ao desempenho das funções dos alunos-tutores, por 

exemplo, a mediação pedagógica em um fórum de discussão. Essas reflexões 

possibilitariam conduzir a formação a uma perspectiva do letramento digital que, na 

visão de Swain (2009, s.p) se refere à “habilidade de identificar, entender, interpretar 

e criar [...]”, o que é diferente do que é proposto nas tarefas apresentadas aqui.  

A mensagem de boas-vindas da disciplina Fundamentos Didáticos e 

Pedagógicos da Tutoria, a seguir, denota a perspectiva e a intenção da formação. 

Em relação a essa perspectiva, parece tratar-se de um indício, embora frágil, de 

desenvolvimento de letramento.  

 

 
Figura 17: Página de boas-vindas da disciplina Fundamentos Didáticos e Pedagógicos da Tutoria 

 

Ao informar, nessa mensagem, o objetivo dos tópicos que serão tratados na 
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disciplina: “visam a introduzi-lo no vasto campo da Didática e da Tutoria”; objetiva a desenvolver 

competências relacionadas à dimensão pedagógica do trabalho do Tutor”, percebe-se que 

equipe multidisciplinar é clara ao explicitar tal objetivo, ou seja, mostrar quais 

competências os alunos-tutores precisam desenvolver em relação à dimensão 

pedagógica da função de tutorar alunos a distância. O que vejo de mais interessante 

aqui, é o fato de a equipe multidisciplinar levar ao conhecimento do aluno-tutor o 

objetivo da disciplina, isto é, o propósito dos estudos a serem realizados. A clareza 

do contexto da formação é crucial para entender a proposta de textos para leitura. 

Antes de iniciar as tarefas, a equipe multidisciplinar orienta: "Para iniciar suas 

atividades nesta disciplina, acesse o vídeo com as orientações do professor  Video do Professor  e 

conheça a dinâmica do curso acessando Dinâmica da Disciplina". Essa instrução é classificada 

como texto técnico-descritivo, pois indica o que os alunos-tutores devem fazer ao 

acessar os links de visualização dos elementos introdutórios da disciplina.  

O modo como a equipe multidisciplinar instrui os participantes da disciplina 

não revela o papel da linguagem como prática social. Ela espera que os alunos-

tutores se apropriem de atitudes e valores inerentes a um tutor a distância por meio 

de tarefas pragmáticas. 

 Na sequência das leituras, também classificada como leitura técnico-descritiva 

está aquela que propicia o conhecimento sobre a "Equipe multidisciplinar e Tutoria". 

Por meio de textos explicativos, os alunos-tutores passam a conhecer a importância 

de uma equipe de trabalho na EaD e a função de todos os atores dessa equipe. 

Entram em contato, portanto, com informações sobre as atribuições relacionadas ao 

próprio papel almejado por eles na seleção. A partir dessa leitura, fazem uma tarefa 

com resposta automática, para confirmar o que leram. Discuto, pois, a respeito 

dessas tarefas, analisando a dinâmica do trabalho individual da atividade de 

formação, para, a seguir, analisar e discutir a dinâmica do trabalho coletivo. 

 

 

4.3.2 Foco na dinâmica do trabalho individual 
 

 As tarefas realizadas na formação focalizavam ora o desempenho individual 

ora o coletivo. Na disciplina Moodle para Tutores, por meios de textos técnico-
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descritivos, os alunos-tutores entraram em contato com a apropriação64 dos recursos 

e ferramentas do ambiente virtual de aprendizagem Moodle, realizando tarefas de 

maneira prática, por exemplo, uma simulação da realidade de um tutor a distância. 

Foram colocados em contato com várias leituras, seguidas de uma avaliação tipo 

questionário com resposta automática, similar à apresentada na disciplina 

Fundamentos Didáticos e Pedagógicos da Tutoria. Já nessa disciplina, os textos 

apresentados aos alunos-tutores tinham características do texto reflexivo-

argumentativo, no entanto, as tarefas realizadas foram em nível pragmático. 

 Dessa maneira, percebe-se que a formação é voltada para a perspectiva do 

alfabetismo digital dos alunos-tutores. Do ponto de vista do letramento, contextual e 

sociohistoricamente situado, em que entra o elemento crítico, essas leituras e tarefas 

não possibilitaram o desenvolvimento. Destaco, portanto, a aprendizagem do uso 

das principais ferramentas utilizadas nos cursos a distância do CEAD/Ifes, com o 

propósito de mostrar que a apropriação das ferramentas re relaciona ao alfabetismo 

digital e não ao letramento digital. 

 A tarefa relacionada à questão 1, da disciplina Fundamentos Didáticos e 

Pedagógicos da Tutoria, realizada pelos alunos-tutores com relação à equipe 

multidisciplinar e tutoria foi a seguinte:  

 

Figura 18: Tarefas pós-leitura sobre a equipe multidisciplinar 

                                                 
64 O sentido de apropriação que uso nesta pesquisa relaciona-se à ideia de que o homem se apropria 
da natureza e de seus instrumentos e os transforma para satisfazer suas necessidades socioculturais 
(Duarte, 2006).  
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 Como se pode perceber, a questão apresentada na figura 19, de cunho 

pragmático, requer do aluno-tutor destacar informações com base no texto lido. 

Numa perspectiva mais voltada para o alfabetismo digital, evidencia um tipo de 

capacidade cognitiva, de aprendizagem de conteúdo. Esclareço que isso não é 

demérito para uma atividade, ao contrário, desenvolver essas capacidades é 

importante e conhecer as atribuições dos atores da EaD é fundamental no que diz 

respeito às relações entre eles. No entanto, vejo aqui a ausência de explorar, de ir 

além e de expandir em direção a reflexões mais profundas, por exemplo, o avanço 

nas condições de produção de texto e na dimensão da linguagem como prática 

social, destacada por Bayham (1995). 

Soares (2008, p.34) afirma que o alfabetismo é, fundamentalmente, uma 

adaptação e enfatiza seu valor pragmático ou para sobrevivência. As tarefas que os 

alunos-tutores realizam nessa formação parecem ser orientadas para a 

sobrevivência no ambiente virtual de aprendizagem, no exercício da função. 

Do ponto de vista discursivo, os textos propostos para as práticas digitais de 

leitura evidenciam uma relação entre os leitores, ou seja, entre os alunos-tutores, 

indicando um controle de poder por parte da equipe multidisciplinar, responsável 

pelo desenvolvimento das disciplinas e pelas escolhas linguísticas cabíveis à 

condução do processo de ensino-aprendizagem dos sujeitos participantes da 

seleção. As possibilidades dos participantes eram limitadas às tarefas propostas. 

As escolhas linguísticas das orientações das tarefas privilegiavam os verbos 

no imperativo, indicando o que os alunos-tutores deviam fazer para obter a média, 

ou superá-la, considerando-se que numa seleção aqueles que obtêm maiores 

médias são os selecionados. 

Em contrapartida, as respostas das tarefas dissertativas requisitavam um 

breve resumo do texto lido, indicando a compreensão dos temas tratados, porém, 

não alcançando o nível da interpretação, negociação e interação, como proposto por 

Soares (2003) e Baynham (1995).    

Voltando às tarefas realizadas pelos alunos-tutores, a questão 3 do texto 

relacionado à equipe multidisciplinar, da mesma forma, explora uma situação em 

que eles precisam apenas fazer identificações. Observemos a questão: 

 
Recorte 18 
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Assinale as alternativas que estão corretas em relação a mediação na 
tutoria. 
Para fazer a mediação o tutor necessita: 

 Ter clareza da sua intencionalidade. 

  

 Ter flexibilidade e abertura para aprender. 

  

 
Focalizar os aspectos cognitivos mas ir além, considerando os 
aspectos afetivos, sociais e culturais no processo de aprendizagem. 

  

 Voltar-se primariamente para a exposição do conteúdo. 

 

Essa questão solicita que o aluno-tutor marque as alternativas corretas a 

respeito da mediação da tutoria a distância. Seria uma boa oportunidade para ir 

além, avançando em direção à reflexão crítica, à pesquisa sobre estratégias de 

mediação pedagógica. Entretanto, isso não acontece; evidencia-se uma relação de 

poder verticalizada que parece indicar “isso é o que vocês precisam fazer”.  

Haja vista ser uma formação continuada a distância, faço valer a voz de 

Fairclough (1989, p.58) que diz haver um poder do discurso por trás dos 

bastidores65, ou seja, um faz as perguntas e o outro as responde, em virtude da 

maneira como as convenções são moldadas a partir das questões ideológicas.  

Não estou argumentando aqui que não houve discussão mais ampla, 

promotora maior interação entre os sujeitos, nos fóruns dessa formação, mas sim, 

que, como visto nas seções anteriores, tais discussões não alcançaram a dimensão 

ideal de desenvolvimento de letramento, pois permaneceram no modelo “respondam 

o que quero saber”. 

Quanto à tarefa prática de escrita relacionada à ferramenta de comunicação: 

e-mail, a instrução dada foi a seguinte: 

 
Recorte 19 
Escreva um e–mail para um aluno que não acessa sua disciplina há 
mais de uma semana.  

Disponível a partir de: terça-feira, 10 junho 2008, 00:00 
Data de entrega: segunda-feira, 16 junho 2008, 23:55 

 

Dessa maneira, o aluno-tutor simula o exercício da função, o que demonstra 

que a tarefa de escrita tem uma finalidade explícita e clara. Segue um modelo de 

                                                 
65 Texto original: “Power behind discourse”. 
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resposta de uma aluna-tutora, para mostrar que, nessa tarefa específica, a finalidade 

da escrita foi alcançada.   

 
Recorte 20 
Data de entrega: segunda-feira, 16 junho 2008, 23:55 
Última edição: terça-feira, 17 junho 2008, 00:28 (84 palavras) 
Boa noite 
tudo bom? E como estão nossos estudos? Gostaria de ressaltar que estou à 
sua disposição, caso esteja tendo alguma dúvida estou aqui para orientá-lo 
da melhor forma possível. Fiquei preocupada por que você não tem 
acessado minha disciplina e não me deu nenhuma justificativa, não sei o que 
está acontecendo, mas caso haja algum problema entre em  contato para 
que possamos encontrar uma melhor forma de solucioná-lo. Aguardo 
resposta. 
Até mais 
Elcione 

 

Essa aluna-tutora obteve a pontuação quase total na tarefa: de 14 pontos, ela 

obteve 13. Os critérios de avaliação utilizados não estavam acessíveis, e, além 

disso, avaliação não foi meu objeto de estudo. O que observei é que a maioria dos 

alunos-tutores entendeu a instrução da tarefa, realizando-a de maneira adequada.  

Com relação às práticas de alfabetismo digital, a evidência desse 

desenvolvimento encontra-se no fato de que os alunos-tutores fazem leituras sobre 

as ferramentas e recursos do ambiente Moodle e demonstram a compreensão do 

que foi lido localmente. Conforme explicitado no capítulo metodológico, os vários 

recursos do Moodle foram visualizados tanto na visão do aluno quanto na visão do 

tutor não-editor, propiciando seu domínio de maneira funcional, mostrando como 

usá-los.  

Ainda nessa mesma disciplina, com relação aos artigos disponibilizados na 

biblioteca virtual, sobre dinâmicas e técnicas aplicadas à EaD, a equipe 

multidisciplinar solicita que os alunos-tutores, após a leitura de dos artigos, escolha 

uma das dinâmicas para usar com seu aluno e explique o motivo da escolha. Esse 

tipo de artigo explora várias técnicas e dinâmicas que podem ser aplicadas com os 

alunos na EaD. Vejamos como se dá a instrução da tarefa:  

 
Recorte 21 
Cursista, 
Para a realização desta tarefa você deverá conhecer o texto que 
apresenta técnicas passíveis de serem desenvolvidas na EAD. 
O texto está disponível na biblioteca, na pasta Artigos, sob o título Dinâmicas 
e técnicas_ead . 
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Após a leitura do texto você deve escolher uma técnica que considera 
ser eficiente no apoio ao trabalho da tutoria, justificando o porquê da 
escolha. 
 As dinâmicas pedagógicas são utilizadas para fixação de conteúdos, 
socialização, desenvolvimento de atenção, sensibilidade e concentração. As 
dinâmicas são métodos que atuam na mediação da aprendizagem.  
Ao pensar o uso de um método ou técnica  o educador deve se preocupar 
com o contexto em que está atuando: número de alunos, tecnologias 
disponíveis, duração das aulas, quantidade total de aulas, apoio institucional, 
tipo de conteúdo e estilo do grupo. Deve também estar atento aos objetivos 
do curso ou disciplina.  

Disponível a partir de: terça-feira, 17 junho 2008, 00:00 
Data de entrega: domingo, 29 junho 2008, 23:55 

 

Esse exemplo de tarefa mostra que os alunos-tutores precisam ler o artigo a 

fim de realizá-la. A equipe multidisciplinar é bem clara ao usar o verbo “dever”, 

significando que ler o artigo do acervo disponibilizado é obrigação deles: você deverá 

conhecer o texto. A instrução do que se deve fazer após a leitura do texto é 

considerada uma leitura técnico-descritiva, pois instrui como a tarefa será realizada, 

mas novamente, de forma imperativa: você deve escolher uma técnica que considera ser 

eficiente no apoio ao trabalho da tutoria, justificando o porquê da escolha. Esse aspecto 

parece evidenciar que a visão de letramento digital subjacente a essa proposta é 

insuficiente para desencadear uma discussão sobre o tema abordado. Em 

contrapartida, a leitura foi feita, a tarefa também foi realizada, como pode ser visto 

no exemplo a seguir, porém, o processo se encerra na escolha da técnica e da 

justificativa. O para que ler foi expresso por meio de uma tarefa escrita em poucas 

linhas. Essa é uma perspectiva que conduz ao alfabetismo digital. Vejamos um 

exemplo de resposta de uma aluna-tutora: 

 
Recorte 22 
Data de entrega: domingo, 29 junho 2008, 23:55 
Última edição: domingo, 22 junho 2008, 15:04 (124 palavras) 
As dinâmicas pedagógicas, como já foi dito, são técnicas importantes para 
promover a interação, a socialização e até fixação de conteúdos. No início do 
curso seria interessante uma dinâmica de socialização, como a de número 9 
do artigo.Ela poderia ser feita no próprio ambiente virtual de aprendizagem, 
em número menor de frases, para que o aluno faça um histórico de sua vida, 
focando em seu percurso educacional e procurando pontuar o seu processo, 
estilo e preferência de aprendizagem.Isso ajudaria muito o tutor a ter 
informações importantes para tratar aquele aluno no seu individual,além de 
ele estar se interando,no momento em que fala de si. 

 

A tarefa realizada pela aluna-tutora obteve pontuação máxima: 10 pontos. No 

entanto, das poucas palavras utilizadas como resposta menciona a técnica 
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escolhida, não explicitando qual sua classificação. Outras respostas foram mais 

longas, mas o mais importante é que a discussão sobre o assunto não avançou para 

um patamar crítico. Assim, não se pode afirmar que nessa formação tenha ocorrido 

um desenvolvimento de letramento digital, mas sim, de alfabetismo digital. 

Considerando que a intenção desta pesquisa é investigar a formação de 

tutores a distância, a partir das regras e da proposta de tarefas didático-pedagógicas 

de um curso de capacitação, focalizando as práticas digitais de leitura e escrita, 

continuo a discussão a partir da descrição das tarefas realizadas pelos alunos-

tutores, como representação de suas ações, interpretadas por mim, pesquisadora. 

Analiso as tarefas realizadas pelos alunos-tutores na disciplina Moodle para Tutores, 

cujo foco está ora na dinâmica do trabalho individual ora na dinâmica do trabalho 

coletivo para entender se a formação de tutores a distância é mais voltada para o 

alfabetismo digital ou para o letramento digital.  

 Conforme visualizado nos quadros 13 e 14 (seção 4.3.1), na disciplina Moodle 

para Tutores, os alunos-tutores são apresentados a dois instrumentos centrais para 

a realização de suas tarefas: o ambiente virtual de aprendizagem Moodle e as caixas 

adesivas. O conteúdo relacionado aos instrumentos é apresentado aos alunos-

tutores por meio da leitura técnico-descritiva, cujo propósito é prepará-los para o 

domínio do ambiente virtual. Os links utilizados no ambiente são chamados de 

caixas adesivas.  

 Ao acessar o link Ambiente Virtual de Aprendizagem, o aluno-tutor visualiza 

as informações necessárias, expostas em um menu. 

 
Recorte 23 
Lição 1 - Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)  
Introdução  
Ambiente Moodle  
Características do Moodle  
Funcionalidades do Moodle  
Vantagens do Moodle  
Papéis e Visões do Moodle  
Atividade Prática  

 

Ao lado de cada item, aparecem três ícones relacionados a diferentes 

comandos. No entanto, apenas o formador ou o professor especialista possuem 

poder para utilizá-los. O que pode ocorrer, é o especialista permitir, caso queira, que 

o tutor os utilize no exercício de sua função. Para isso, o especialista deverá alterar 
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o perfil do tutor. Esses ícones oferecem informações sobre a funcionalidade dos 

itens. O primeiro ícone permite que o tutor mova o item para outro local; o segundo 

permite atualizar o item e o terceiro permite apagar o item. Ao acessar o primeiro 

item, Introdução, os alunos-tutores recebem uma leitura extensa com uma visão 

geral do ambiente e, a seguir, recebem orientação sobre as características, a 

funcionalidade, as vantagens, os papéis e as visões do Moodle, finalizando a leitura 

com uma atividade prática, um questionário sobre o que leram. O alfabetismo que 

está sendo desenvolvido nessas ações de leitura remete à ideia apontada por 

Soares (2004) de que a escrita traz consequências sociais, culturais, políticas, 

econômicas e cognitivas, se referindo ao que as pessoas fazem com as habilidades 

de leitura, em dado contexto e como essa leitura se relaciona com as necessidades, 

valores e práticas sociais. Nesse contexto específico da formação, essas leituras 

estão relacionadas às informações que os alunos-tutores precisarão quando 

estiverem atuando como tutores a distância. 

Ao acessar o link “caixas adesivas” ele encontra vários itens com as 

explicações a respeito de cada ícone utilizado no decorrer do curso que vai tutorar. 

Descrevo, então, as leituras e tarefas relacionadas à aprendizagem desses itens. 

Visualizemos a lista que os indicam: 

 
Recorte 24 
Lição 2 - Caixas Adesivas  
Introdução  
Visualização das Caixas Adesivas  
Exemplos de Caixas Adesivas  
Atividade Prática  
Caixa Adesiva - Calendário  
Caixa Adesiva - Calendário - continuação  
Caixa Adesiva - Participantes  
Caixa Adesiva - Atividades Recentes  
Caixa Adesiva - Administração  
Atividade Prática 2  

 

Esses itens são apresentados na visão do aluno, em formato de textos 

explicativos e ilustrados, e são essenciais para que os alunos-tutores se apropriem e 

tenham o domínio dos recursos do ambiente, utilizados no desenvolvimento dos 

cursos a distância. Essas práticas de leitura, do ponto de vista sociológico, são 

práticas diferenciadas e situadas (ROJO, 2009), que promovem a entrada dos 

alunos-tutores no mundo do ambiente virtual de aprendizagem. São práticas 
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associadas ao alfabetismo digital. Na visão do tutor não-editor, a caixa “atividades 

recentes” apresenta o seguinte conteúdo: 

 
Recorte 25 

 

 

 

 

 

 

Outra caixa adesiva importante para o conhecimento dos alunos-tutores é a 

caixa de administração: 

 
Recorte 26 
A caixa adesiva Administração apresenta as opções para administrar as notas 
dos alunos, consultar a documentação de ajuda do Moodle e participar do Fórum 
dos Tutores. 

 

Pela tarefa prática ao final de cada de leitura, foi possível observar que a 

equipe multidisciplinar se preocupou em testar a apropriação do conteúdo pelos 

alunos-tutores. A seguir, um modelo das tarefas realizadas após cada leitura: 

 
Recorte 27 
Lição 2 - Caixas Adesivas  

Atividade Prática    

Em qual caixa adesiva podemos visualizar todos os Fóruns disponíveis 
em uma sala? 

 

Múltipla Escolha 
Resposta 1:  Participantes 
Comentário 1:  Errado! Nesta caixa você irá visualizar todos os 

participantes de seu curso. 
Pontuação 1: 0 
Destinação 1: Esta página 
Resposta 2: Mensagens 
Comentário 2:  Errado! Nesta caixa você irá visualizar todas as 

mensagens disponíveis para você. 
Pontuação 2: 0 
Destinação 2: Esta página 
Resposta 3:  Atividades 
Comentário 3:  Correto! Nesta caixa você encontra as atividades 

disponíveis no curso em que está inscrito agrupadas 
de acordo com o tipo de recurso (Fóruns, Lições, 
Tarefas, etc.). 

Pontuação 3: 1 

Caixa Adesiva - Atividades Recentes    
A caixa adesiva - Atividades Recentes já foi descrita na visão do aluno.  
Na visão de tutor, através desta caixa, com relação ao aluno, poderá ser 
verificado: 
 
se houve entrega de tarefa;  
novas postagens em fóruns;  
envio de mensagens; 
exercícios realizados, entre outras ações. 
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Destinação 3: Próxima página 
Resposta 4: Calendário 
Comentário 4:  Errado! Nesta caixa você terá acesso ao conjunto de 

eventos associados ao nosso ambiente. 
Pontuação 4: 0 
Destinação 4: Esta página 

 

O desenvolvimento do alfabetismo pôde ser observado em ações individuais 

dos alunos-tutores em relação às práticas de leitura nessa disciplina, pois, como 

sublinha Soares (2009, p.30), esse desenvolvimento pode ser analisado tanto numa 

dimensão individual como numa dimensão social. Ao ser analisado numa dimensão 

individual, “o alfabetismo é visto como um atributo pessoal, referindo-se à posse 

individual de habilidades de leitura e escrita”. 

Como visto no capítulo teórico-metodológico, esse desenvolvimento de 

alfabetismo depende de como a leitura é concebida e praticada em determinado 

contexto social. Com base na concepção de Soares (2009, p.35), no contexto 

considerado nesta pesquisa os alunos-tutores realizam práticas de leitura (o que?), 

por meios digitais (como?), durante o CCT (quando?), para se apropriar dos 

recursos e ferramentas do ambiente virtual de aprendizagem (para quê?66).  

As seções a seguir, nomeadas a partir das designações oferecidas pelo 

próprio sistema, discutem os recursos disponibilizados aos alunos-tutores, 

selecionados dentre os do sistema Moodle, conforme configuração determinada pela 

equipe multidisciplinar do CEAD/Ifes. 

 

 

4.3.2.1 Ferramentas de comunicação 
 

Esta seção discute como os alunos-tutores são levados a conhecer as 

ferramentas de comunicação utilizadas pelo Moodle: e-mail e mensagens; chat e 

fórum. Como mencionado anteriormente, o chat, no período de coleta dos dados 

desta pesquisa não havia sido utilizado. De qualquer forma, os três itens foram 

estudados pelos alunos-tutores por meio de leituras e tarefas práticas do tipo testes 

de conteúdo. Destaco, pois, a ferramenta fórum, por se tratar da ferramenta utilizada 

                                                 
66 Soares usa como e por que ler e escrever. Considerei mais conveniente usar com que instrumento 
e para quê?; trata-se das formas de uso da leitura e das razões e motivo desse uso. As leituras feitas 
pelos alunos-tutores conduzem à maneira de usar o ambiente Moodle e ao conhecimento dos 
fundamentos didáticos e pedagógicos da tutoria. Por essa razão, alterei o pronome interrogativo.  
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para a maioria das discussões relacionadas aos aspectos inerentes à formação. 

Ao acessar a ferramenta “fórum”, na visão do tutor não-editor, os alunos-

tutores visualizam os seguintes itens disponibilizados em formato de texto para sua 

prática: 

 
Recorte 28 
Lição 15 - Fórum  
Fóruns  
Lista de fóruns  
Assinatura de um fórum  
Apagar respostas ou tópicos de um fórum  
Transferir tópico para outro fórum  
Avaliação de uma resposta ou tópico no fórum baseado na teoria do saber 
conectado e destacado  
Avaliação de uma resposta ou tópico no fórum baseado em nota Jumps to: 
Fim da lição  

 

Essas leituras informam os alunos-tutores sobre algumas ações relacionadas 

à comunicação no ambiente Moodle, ou seja, ações comunicativas utilizadas ao 

participar de um curso a distância no ambiente. Incorporar o uso dessas ferramentas 

e saber fazer uso delas no seu fazer como tutor a distância é um desenvolvimento 

de habilidades relacionadas ao alfabetismo, como postula Soares (2008, p.31). Ela 

afirma que “ler, sob a perspectiva de sua dimensão individual, é um conjunto de 

habilidades e conhecimentos linguisticos e psicológicos, estendendo-se desde a 

habilidade de decodificar palavras escritas até a capacidade de compreender textos 

escritos”, ou seja, o aluno-tutor, ao participar dessas práticas de leitura está 

realizando um processo de construção da interpretação dos textos.67 
Com relação ao uso do fórum, os alunos-tutores fazem uma leitura sobre seu 

funcionamento e sobre algumas informações a respeito da maneira como poderão 

agir com seus alunos. 

Essas ações não são previsíveis ou lineares. A equipe multidisciplinar utiliza 

teorias como referência para os alunos-tutores orientarem sua forma de interagir 

com os alunos. É possível perceber que essas referências teóricas estão 

relacionadas mais às ações de avaliação do que de mediação, estratégia esta 

destacada no contexto do CEAD/Ifes como comunicação. A seguir, é possível notar 

                                                 
67 Esse sistema de e-mail e mensagens, importante ressaltar, se refere ao utilizado dentro do 
ambiente Moodle e não em sites de comunicação populares como o yahoo ou gmail e hotmail. 
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a referência teórica utilizada pelo CEAD/Ifes68: 

 
Recorte 29 

Avaliação de uma resposta ou tópico no fórum baseado na teoria do saber conectado e 
destacado   

As respostas ou tópicos podem ser classificadas segundo uma escala 
baseada na teoria do saber conectado e destacado. Para tal, o 
Moodle  através da opção "Avaliar..." (Figura 9), apresenta três opções 
ao tutor: 

• Mostra sobretudo saber CONECTADO, quando a resposta for: 
• mais sensível à opinião de outras pessoas; 
• favorece a empatia, tende a ouvir e fazer perguntas; 
• e procura entender o ponto de vista dos outros; 
• nas discussões, evita o confronto,e frequentemente 

tenta ajudar, se encontra o modo de fazê-lo, usando 
sugestões. 

• Igualmente DESTACADO e CONECTADO, meio termo entre os 
dois tipos de saber; 

• Mostra sobretudo saber DESTACADO, quando a resposta for: 
• tão 'objetiva' quanto for possível, evitando 

sentimentos e emoções; 
• tende a defender as suas próprias ideias em 

discussões com pessoas que têm opiniões 
diferentes; 

• usa a lógica para encontrar falhas nas ideias de seus 
oponentes; 

• critica todas as ideias novas que não forem fatos 
comprovados ou cujas fontes não sejam 
'respeitáveis', como livros e professores respeitados, 
ou de sua experiência direta. 

Em certas situações, uma resposta enviada por um participante pode 
mostrar uma destas características ou ambas. Pode ser que uma 
resposta que expresse saber conectado tenha sido enviada por um 
participante que normalmente é caracterizado pelo saber destacado, e 
vice-versa.  
O objetivo de classificar cada mensagem segundo estes critérios é: 
a) ajudar o participante a refletir sobre o seu próprio modo de saber, ao ler 
as mensagens de outros participantes; 
b) dar um feedback a cada participante, para que saibam como são vistos 
pelos tutores.  

 

Essas orientações são voltadas para a avaliação das postagens dos alunos 

em fóruns de discussão. As mensagens são classificadas e avaliadas de acordo com 

o que o aluno diz. A linguagem usada no recorte 29, considerada por mim como 

técnico-descritivo, é uma linguagem formal, com termos selecionados do próprio 

manual do Moodle, que não dá abertura à discussão. Como visto na discussão 

sobre fóruns, talvez os critérios apresentados no recorte não sejam os melhores e 

mais indicados para a avaliação das postagens em fóruns. Podem, sim, ser 

                                                 
68 Esse modelo de avaliação é uma escala retirada do Guia do Ambiente Virtual de Aprendizagem 
Moodle como sugestão para avaliação da ferramenta fórum. Disponível em: 
<http://etechoracio.com.br/moodle/file.php/1/guia_moodle_2.pdf> Acesso em: 05 de agosto de 2010. 
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considerados como sugestão ou ideias sobre formas de observar como os alunos 

respondem às solicitações das tarefas. 

Como já apontado no parágrafo anterior, no recorte 29 aluno-tutor e texto 

distanciam-se; a linguagem não provoca interação, como ocorre em textos 

anteriores, recortes 21 e 22, por exemplo. A linguagem utilizada no recorte 29 é 

típica de manual de instrução. 

Passemos à discussão sobre mais um recurso oferecido ao aluno-tutor para 

acesso. 

 

 

4.3.2.2 Recursos para leitura e atividades 
 

Os alunos-tutores entram em contato com várias leituras ao acessar Recursos 

para leitura e atividades. Segundo Rojo (2009, p.98), “as práticas sociais de 

letramento que exercemos nos diferentes contextos de nossas vidas vão 

constituindo nossos níveis de alfabetismo ou de desenvolvimento de leitura e de 

escrita”. Portanto, para esta discussão, destaco a leitura dos alunos-tutores sobre 

tarefas, pois se trata de um recurso que eles utilizarão para a correção das tarefas 

de seus alunos.  

Ao clicar no link tarefas, os alunos-tutores visualizam os seguintes subitens: 

 
Recorte 30 
Lição 16 - Tarefas  
Introdução  
Correção  
Correção - cont.  
Correção - cont.  
Correção - cont.  
Correção - cont. Jumps to: Fim da lição  

 

Pode-se perceber que o conhecimento desse recurso faz parte da função do 

tutor a distância, relacionada à correção de tarefas dos alunos. Essa aprendizagem 

dos recursos e ferramentas do ambiente faz parte de um desenvolvimento de 

alfabetismo que pode ser observado pelas leituras que os alunos-tutores fazem a fim 

de se apropriar desses conhecimentos. Eles saberão como acessar as tarefas de 

seus alunos e como fazer as devidas correções. Para confirmar a compreensão dos 
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alunos-tutores a respeito desse recurso, a tarefa proposta pela equipe 

multidisciplinar solicita um trabalho individual de escrita. Nesse contexto específico, 

uma prática de leitura (artigo sobre a EaD: O que é um bom curso a distância?, de 

Manuel Moran) lhes é apresentada com os devidos critérios de avaliação.  

 
Recorte 31 
Para realizar esta atividade você deverá fazer a leitura do  Artigo sobre 
EaD  e criar um documento respondendo ao seguinte questionamento:  
"Qual o meu papel enquanto aluno em um curso na modalidade de 
EaD?".  
Leia o artigo proposto com atenção e use seus elementos para sustentar 
sua opinião. 
Por esta tarefa você poderá receber de 0 a 5 pontos. 
Os critérios para avaliação da tarefa estão na tabela abaixo69:   
Forma 
Estrutura 
O texto apresenta introdução/justificativa, desenvolvimento e conclusão.
Clareza 
As ideias são apresentadas de forma clara, sem incoerências. 
Correção gramatical 
O texto não apresenta erros ortográficos ou gramaticais, está de acordo 
com a norma culta. 
Bibliografia 
O trabalho apresenta bibliografia. 
Conteúdo 
Linha de raciocínio  
O trabalho segue uma linha de raciocínio lógico-matemática ou lógico-
argumentativa definida. 
Coerência com as orientações  
O trabalho responde às questões propostas pelo enunciado da 
atividade. 
Embasamento no conteúdo 
A argumentação é sustentada por ideias presentes no conteúdo da 
disciplina e em eventuais debates em sala de aula. 
Exemplificação  
O texto apresenta exemplos, fatos, dados ou experiências pessoais, 
aproximando teoria e prática. 
Este documento deverá ter o nome de Tarefa1 no formato pdf. 
Sucesso! 

 

Podemos notar que essa tarefa proposta esclarece ao aluno-tutor a forma de 

conduzir uma avaliação na EaD, além de propiciar espaço para reflexão sobre seu 

papel no CCT. 

Soares (2008, p.33) afirma que “o alfabetismo é o que as pessoas fazem com 

as habilidades e conhecimentos de leitura e escrita”, e está relacionado ao que os 

alunos-tutores fazem com o que leem. Isso significa que os alunos-tutores estão 

                                                 
69 Esses critérios de avaliação não são visualizados por alunos matriculados em um curso a distância, 
mostro apenas para efeito de observar como foi avaliada a tarefa de escrita dos alunos-tutores. 
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utilizando o conteúdo que leram para fazer tarefas práticas e avaliativas, numa 

perspectiva voltada para o alfabetismo digital, nesse contexto específico.  

A realização da tarefa, a seguir, também envolvendo a escrita, ajuda a 

construir o conhecimento dos fundamentos da EaD. 

 
Recorte 32 
A partir da leitura do artigo "A Comunicação na Educação a 
Distância: o desenho pedagógico e os modos de interação", de 
Ademilde Silveira Sartori, escreva um texto abordando a 
importância do uso dos meios de comunicação como recurso 
didático.  
Envie um arquivo com seu texto utilizando os formatos de 
arquivo texto "doc" ou "odt". 
Disponível a partir de: terça, 10 junho 2008, 06:00 
Data de entrega: segunda, 23 junho 2008, 23:55 

 

Essa tarefa envolve conhecimentos tanto pedagógicos quanto tecnológicos. 

Após a leitura e a escrita do documento, os alunos-tutores têm a oportunidade de 

praticar o envio de arquivo pelo mecanismo envio de tarefa online, tal como visto no 

conteúdo da disciplina Moodle para Tutores. Percebe-se, nessa tarefa, uma prática 

que envolve alfabetismo como prática digital de escrita, mas que não pode ser 

considerada desenvolvimento de letramento digital, como pressupomos no início do 

trabalho. 

Em relação à linguagem utilizada pela equipe ao dar a instrução da tarefa, é 

mantido o mesmo padrão comunicativo: A partir da leitura do artigo [...], escreva um texto 

abordando a importância do uso dos meios de comunicação como recurso didático. O 

texto da tarefa é explícito e conduz os alunos-tutores à prática social e digital de 

leitura. A equipe multidisciplinar, nessa solicitação, orienta os alunos-tutores 

para que conheçam a importância da comunicação na EaD. Por tratar-se da 

formação de sujeitos que participam de uma seleção de tutores a distância, a 

realização dessa tarefa tem grande peso na avaliação. Os textos que os alunos-

tutores produzem, de aproximadamente uma página, têm um propósito: mostrar 

que entendem a importância da comunicação no processo de ensino-

aprendizagem em EaD. 
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4.3.3.3 Outros recursos 
 

Os outros recursos que os alunos-tutores tomam conhecimento incluem: 

grupos; glossário e escolha. Esses recursos aumentam o conhecimento dos alunos-

tutores em termos de variação de estratégias de ensino que poderão utilizar. 

Poderão levar os seus alunos a formar grupos de trabalho, a criar um glossário 

sobre conceitos estudados e ainda, a criar tarefas com escolhas. 

De uma perspectiva pedagógica, a instituição promove o desenvolvimento do 

alfabetismo digital a partir da exposição aos alunos-tutores de vários recursos que 

poderão ser utilizados no decorrer de sua atuação como tutor a distância, 

introduzindo-os no mundo do ambiente virtual de aprendizagem. Para Soares 

(2002), bem como para Rojo (2009), não existe “o letramento”, mas, “letramentos”, e 

a tela do computador se constitui, neste sentido, como um novo suporte para a 

leitura e escrita digital. Segundo ela, a tela é considerada como um novo espaço de 

escrita e traz mudanças significativas nas formas de interação entre escritor e leitor, 

entre escritor e texto, entre leitor e texto e até mesmo entre o ser humano e o 

conhecimento. Essas transformações têm desdobramentos sociais, cognitivos e 

discursivos, configurando assim, um letramento digital. 

Após esses recursos, os alunos-tutores podem acessar os vários artigos 

propostos como leitura complementar, cujos títulos foram apresentados no capítulo 

da metodologia. Tais textos, relacionados à EaD e à prática da tutoria, têm como 

propósito ampliar o conhecimento sobre esses temas. Considera-se que essa tenha 

sido uma iniciativa relevante da equipe multidisciplinar e percebe-se que, subjacente 

a essa proposta, haja também uma visão de desenvolvimento de letramento digital, 

porém, isso não pôde ser evidenciado.  

Passo a analisar e discutir agora a dinâmica do trabalho coletivo da atividade 

de formação, a fim de continuar a responder sobre a natureza e a finalidade da 

proposta dos textos para leitura das disciplinas observadas. 

 

 

4.3.4 Foco na dinâmica do trabalho coletivo  
 

Ao participar da disciplina Fundamentos Didáticos e Pedagógicos da Tutoria, 

oferecida pelo CCT, os candidatos à função de tutores a distância se deparam com 
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várias práticas de leitura e escrita. Tendo em vista a necessidade de saber sobre 

aspectos pedagógicos da função de tutorar a distância, um exemplo de tarefa 

coletiva é a criação de uma Wiki que fez parte do conteúdo sobre outros recursos. A 

seguir, vejamos como os alunos-tutores recebem a instrução sobre o fazer a tarefa: 

 

 
Figura 19: Modelo de tarefa da disciplina Moodle para Tutores 
 

Subjacente a essa tarefa, percebe-se uma tímida visão de letramento digital, 

pois o candidato à tutoria vai redigir seu texto e postar no recurso do Moodle para a 

criação de uma Wiki. No entanto, para que o letramento digital seja efetivado, há a 

necessidade de um fazer mais amplo, isto é, uma discussão mais reflexiva e 

aprofundada sobre o tema, e não apenas com características de resumo. Na visão 

ideológica de letramento, segundo Baynham (1995, p.8), “o letramento se 

desenvolve e é moldado para servir a propósitos sociais na criação e troca de 

significados”. Nessa tarefa, essa troca de significados não acontece, haja vista o 

aluno-tutor postar sua tarefa e o processo não ter continuidade, ou não haver uma 

discussão ou interação mais ampla. 

Quanto aos artigos complementares, percebe-se que são textos de cunho 

reflexivo-argumentativo e podem desencadear uma reflexão mais aprofundada. No 

entanto, o trabalho com esses textos fica reduzido a uma descrição do que foi lido e 

às informações contidas nos textos, o que é diferente de uma reflexão crítica, pois o 

que vimos sobre desenvolvimento de letramento vai além desse tipo de tarefa. Na 
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formação aqui discutida, podemos dizer que houve uma intenção, talvez pequena, 

frágil ainda, de propiciar aos candidatos à função de tutoria o desenvolvimento do 

letramento digital.  

Como visto no capítulo das articulações teóricas, o letramento é mais que o 

conhecimento técnico da ferramenta digital; é a maneira de estabelecer relações, por 

meio da escrita, entre a leitura e outros textos, a vivência e o mundo, expressando o 

pensamento e as reflexões sobre o que se leu. Nesse sentido, procurei observar nas 

interações entre os alunos-tutores no CCT em um dos fóruns ocorrido nessa 

disciplina, como os alunos-tutores demonstram ser letrados do ponto de vista 

sociológico. Importante ressaltar a voz de Collins (2008, p.534)70 quando afirma que 

“ainda pode existir muito mistério envolvendo o processo de letramento digital e da 

leitura e escrita em cursos online, voltados para a produção ou para a comunicação 

nos cursos”. 

 Retomo, portanto, à voz de Baynham (1995, p.190), em relação à leitura de 

textos: “ler um texto pressupõe a habilidade de trazer para o texto a leitura de 

mundo”71, para preencher a lacuna que ele chama de “caminhos inferenciais”.  Essa 

é a razão pela qual discuto um pouco sobre as relações entre o texto lido pelos 

alunos-tutores e outros textos, a vivência na educação e o cenário da EaD, 

utilizando o fórum D.  

 
 
4.3.4.1 Relações entre o texto lido e outros textos 
 

 Na formação dos tutores a distância a prática da leitura é exaustiva, pois traz 

aos alunos-tutores vários artigos. Não é possível saber se eles leem todas esses 

textos, porém, é por meio deles que os alunos-tutores se apropriam de 

conhecimentos teóricos fundamentais para seu desenvolvimento. Como pontua 

Soares (2004), letrado é aquele que é capaz de fazer uso social da leitura e da 

escrita e, neste contexto pesquisa, os alunos-tutores fazem comentários e 

conseguem fazer apenas algumas relações. Apresento fragmentos de mensagens 

de fóruns, assim como feito nos blocos anteriores, para mostrar como os alunos-
                                                 
70 Texto original: Maybe there is still a lot of mystery enveloping the process of digital literacy and of 
reading and writing in online courses, whether they are directed to educational production or to 
communication within the course.  
71 Texto original: Reading the text presupposes the ability to bring to the text readings of the world. 
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tutores relacionam a leitura a outros textos e a outros aspectos da função da tutoria. 

________ 
[4] Fórum B - Re: Tutoria - Grupo Greice 
por Elizeth Ragaza - quarta, 18 junho 2008, 10:51 
Olá Greice,  
Dentro dos conhecimentos adquiridos durante a disciplina de Fundamentos Didáticos e Pedagógicos, 
vimos que em EaD, o tutor precisa ser capaz de transformar a sua ação mediadora em algo criativo e 
diversificado e que gere para o aluno experiências de aprendizagens novas.  
A frase [...] um dos objetivos fundamentais da educação a distância deve ser o de obter dos alunos 
não a capacidade de reproduzir ideias ou informações, mas sim, a capacidade de produzir 
conhecimentos..., vai depender de nós tutores desenvolver essa capacidade. Produzindo ao aluno 
um desejo de desenvolver uma mente positiva, investigativa e com vontade de aprender.  
Motivar e interagir a explorarem o material disponível, tanto impresso como on-line, é fator primordial.  
Em EaD o tutor e o aluno devem estar em contato permanente para construir uma relação 
fundamentada na ética, no respeito e na dignidade como também na própria autonomia do educando.  
Enfim, como disse Freire (2002), “a construção de uma autonomia no educando e no educador vai se 
consolidando na medida em que ambos vão vivenciando a sua relação dialógica, nas várias e 
inúmeras decisões que vão sendo tomadas, pois a liberdade amadurece na medida em que se 
confronta com outras liberdades [...]”.  
Através do verdadeiro diálogo, podemos propiciar a construção da individualidade, promovendo a 
integração, ampliando as relações sociais e gerando a aprendizagem.  
________ 
 

 Essa aluna-tutora demonstra fazer uso da citação indicada pela formadora ([...] 
um dos objetivos fundamentais da educação a distância deve ser o de obter dos alunos não a 

capacidade de reproduzir ideias ou informações, mas sim, a capacidade de produzir 

conhecimentos...) e, ainda, estabelecer relações com outro texto: Enfim, como disse Freire 

(2002), confirmando que ser letrado é saber construir sentido para e por meio de 

textos escritos, como aponta Soares (2004). O objetivo de discutir as questões sobre 

o papel do tutor nesse instrumento cria um ambiente de aprendizagem no qual os 

alunos-tutores têm a possibilidade de construir uma compreensão do conteúdo por 

meio da troca de experiências e de informações. Uma pessoa letrada tem habilidade 

para construir sentidos a partir de textos e das ideias advindas de outros textos, 

além de ter familiaridade com as normas que regem a comunicação em fórum de 

discussão. 

 

 

4.3.4.2 Relações entre o texto lido e a vivência na educação 
 

A vivência em EaD parece ainda não consolidada na prática dos alunos-

tutores. Por esse motivo, trazem para a discussão experiências obtidas na 

modalidade presencial, mostrando a força que tais vivências exercem no sujeito. O 

que se faz no ambiente virtual, neste momento sócio-histórico da EaD, ainda reflete 
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muito do que se faz no presencial, fase considerada a mais sólida da história de vida 

dos sujeitos ingressantes na EaD. Observemos o excerto a seguir: 

 

________ 
[14] Fórum B - Re: Tutoria - Grupo Greice 
por Alexandra B. Moreira - sábado, 21 junho 2008, 13:02 
Prezados Colegas, 
 
Acrédito que a grande tarefa a ser realizada é a questão da quebra de paradigma, onde o aluno deixa 
de ter um professor tio ou tia, e passa ser responsavel pelos seus proprios atos todos nos que 
lecionamento sabemos que qual sempre que um aluno é reprovado o mesmo transfere a sua falha 
para o professor, na educação a distância essa transfência tem outros rumos, ou seja, é ele mesmo 
que não estudo o bastante para assimilar o conhecimento. Não estou deixando de lado a 
responsabilidade das instiuições e tutores, mais mostrando que o grande responsavel é o proprio 
aluno. 
 
Abraços  
________ 
 

Nesse excerto, a aluna-tutora menciona experiências do aluno na modalidade 

presencial como uma referência para apresentar a ideia sobre como a mudança de 

contexto precisa ocorrer. Isso mostra a relação estabelecida entre a leitura de textos 

sobre características da modalidade EaD e a vivência na modalidade presencial., 

Segundo Street (1984), do ponto de vista das práticas sociais, estas se caracterizam 

pelo papel que a leitura e a escrita concretamente assumem em determinados 

contextos sociais, dependendo das demandas de tais práticas. Pode-se perceber 

que, nessa mensagem, a aluna-tutora demonstra ter-se apropriado das 

características de um aluno de curso a distância. Na próxima mensagem, pode-se 

notar as relações entre EaD e experiências vividas. 

________ 
[5] Fórum B -  Re: Tutoria - Grupo Greice 
por Susane C.da Cruz - quarta, 18 junho 2008, 13:11 
As correntes modernas da educação já não reconhecem mais como educação apenas o processo de 
reproduzir ideias ou informações. Nós professores temos que ter a consciência de que estamos 
contribuindo para a formação de um profissional que será inserido em um mercado que exige um 
profissional criativo e crítico. 
Tais características são fundamentais para o aluno de EaD, não apenas para ser inserido no mercado 
de trabalho, mas também para assumir com responsabilidade e iniciativa própria os desafios naturais 
da EaD. 
Precisamos romper com a ideia retrógrada e nociva de entregarmos soluções prontas para nossos 
alunos repetirem.  
________ 
 

É possível perceber como a aluna-tutora faz comparações com os modelos 

de educação. Isso demonstra que o conjunto de textos disponibilizados no curso, 
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mediadores da discussão nesse fórum, foi utilizado. Essa interação, representada 

por meio do uso da leitura e da escrita promovido pelo CCT, mostra o engajamento e 

a participação da aluna-tutora nesse grupo específico.  

Segundo Baynham (1995), o letramento é melhor compreendido em seu 

contexto de uso. Esse contexto não pode ser definido apenas em relação à situação 

específica em que um dado evento acontece, mas também em relação aos meios 

socioculturais que se apresentam, inseridas aí as relações de poder, as ideológicas 

e, ainda, as relações com a instituição. No contexto de formação específico desta 

pesquisa, os alunos-tutores parecem perceber os objetivos da instituição, quando 

esta disponibiliza leituras voltadas ao papel do tutor. Isso se evidencia nas relações 

estabelecidas pelos alunos entre os textos lidos e o cenário da EaD, discutidas na 

seção a seguir. 

 

 

4.3.4.3 Relações entre o texto lido e o cenário da EaD 
 

 Rojo (2009) sublinha o fato de não se usar os mesmos procedimentos 

de leitura no papel e na tela do computador. Afirma que essa ainda é uma 

questão a ser mais investigada. O importante é que a compreensão de um 

texto requer certos procedimentos que envolvem capacidades de todas as 

ordens. Baynham (1995, p.205), assim como Soares (2008), apresenta 

apresenta quatro questões categóricas para a compreensão de um texto: 1- 

Quem faz a leitura, quem são os sujeitos da ação; 2- O que se lê; quais as 

fontes disponíveis para o leitor; 3- Como se lê, como o leitor constrói o 

significado do texto; 4- Para que se lê, qual o propósito da leitura e para que 

serve ao leitor. 

 No contexto desta pesquisa, as questões acima propostas, relacionadas 

às práticas sociais e digitais de leitura e escrita, evidenciam que: quem lê os 

textos são alunos-tutores (quem); leem artigos sobre a EaD (o que), por meio 

de tarefas disponibilizadas nas diferentes ferramentas e recursos do ambiente 

(como), visando à apropriação das características e dos fundamentos da 

modalidade para se tornarem tutores a distância (para quê). A interação e a 

participação durante o desenvolvimento dessas práticas são essenciais para 

que o aluno-tutor se torne, de fato, um tutor a distância. As duas mensagens 
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apresentadas a seguir, cujo tema foi: Como garantir a comunicação com o seu aluno?, 

mostram o engajamento de alunos-tutores em relação ao propósito da 

formação, bem como as relaçoes entre a leitura e o cenário da EaD. 

________ 
[23] Fórum C - Re: Como garantir a comunicação e a interação com os meus alunos? 
por César- segunda, 16 junho 2008, 16:49 
 
A comunicação e a interação com os alunos deve ser encarada como uma tarefa a ser 
cultivada dia-a-dia, como se tivéssemos que conquistá-lo sempre! Afinal, mesmo aquele 
aluno cuja empatia já foi estabelecida, a maior dificuldade é manter esta relação, visto que 
o ser humano possui dificuldades diárias que podem desanimá-lo a estudar. Logo, não 
somos apenas tutores, mas agimos como "psicólogos alertas", prontos para não deixar 
que o aluno deixe o seu rendimento cair ou até mesmo abandonar o curso. Já para o 
aluno que tem dificuldades desde o início, a abordagem deve ser diferente. É necessário 
um contato mais estreito, no intuito de obter informações para tocá-lo de forma a criar a 
motivação necessária. Neste caso assumimos o papel de "psicólogos ativos", rastreando 
as dificuldades e apresentando as soluções para ele. 
Além da postura adequada, que nos remete a um atendimento individualizado, é 
necessário saber qual ferramenta mais adequada nas diversas situações em que o aluno 
pode enfrentar. O domínio do ambiente virtual é fundamental neste momento.O aluno 
precisa ter no tutor a imagem daquele "amigo virtual" das horas difíceis no curso, visando 
a excelência na construção do aprendizado dele e da turma. Penso que esta imagem pode 
ser construída se a abordagem inicial for focada no perfil de cada aluno.São ideias que 
poderão me ajudar a manter a interação com os alunos. Lembro que a comunicação entre 
os tutores também irá contribuir muito nesta tarefa. 
________ 
 

________ 
[14] Fórum B – Grupo 2 - Comunicação e interação 
por Vania. - domingo, 15 junho 2008, 17:04 
 
Para garantir a comunicação e a interação com meus alunos,é preciso em primeiro lugar 
que o curso oferecido seja estruturado, de forma a atender o meu aluno em todos 
os aspectos: pedagógicos,físicos,materias e humanos, e segundo,que tenhamos acesso 
às várias mídias e tecnologias que propiciem a comunicação à distância.Atendidos estes 
elementos básicos,é preciso que o aluno tenha acesso a um material didático de 
qualidade e que seja atendido com qualidade por todos que participarão do seu processo 
de ensino-aprendizagem.Aí entra,em particular, o papel do tutor,que precisa garantir a 
interatividade e a comunicação, cumprindo seu papel. Realizando mediação, avaliação do 
processo de ensino-aprendizagem,conhecendo o conteúdo que será trabalhado para 
poder esclarecer dúvidas, motivando, incentivando, mostrando outras fontes de pesquisa, 
suscitando o interesse pela investigação, motivando-os a participar de  forma dinâmica e 
colaborativa no ambiente virtual de aprendizagem, propor grupos de estudos para 
incentivar a troca de conhecimento entre eles,manter contato com aqueles que não tiveren 
participando das atividades e se utilizar das várias formas de comunicação e interação 
possíveis dentro de um ambiente de aprendizagem virtual e fora dele também, como os 
vários meios de comunicação e tecnologia, que permitem tanto a comunicação síncrona 
como a assíncrona. 
________ 
 

Parece evidente que a leitura dos artigos disponibilizados pela equipe 

multidisciplinar impacta a escrita dos alunos-tutores. Tais textos parecem ter 

proporcionado a compreensão sobre o papel de um tutor a distância: não somos 



211 

apenas tutores, mas agimos como "psicólogos alertas", prontos para não deixar que o 

aluno deixe o seu rendimento cair ou até mesmo abandonar o curso, assumimos o papel 

de "psicólogos ativos", rastreando as dificuldades e apresentando as soluções para ele; 
sobre como exercer a função: É necessário um contato mais estreito, no intuito de 

obter informações para tocá-lo de forma a criar a motivação necessária; sobre a relação 

aluno – tutor a distância: O aluno precisa ter no tutor a imagem daquele "amigo virtual" 

e sobre as perspectivas da EaD em relação à aprendizagem: a comunicação 

entre os tutores,. comunicação e a interação com os alunos, qual ferramenta mais 

adequada. 

Segundo Baynham (1995, p.208), a elaboração de textos também possui 

características que podem ser analisadas sob diferentes ângulos: organização 

de textos escritos como produto e como processo, envolvendo aspectos da 

construção do texto; subjetividade envolvida, como prática social; propósito e 

audiência, isto é, para que e a quem está sendo dirigido o texto; e, por último, 

poder do gênero utilizado e sua legitimidade.  

Como podemos observar na mensagem [14] apresentada, a aluna-tutora 

menciona aspectos importantes relacionados aos cursos a distância: é preciso 

em primeiro lugar que o curso oferecido seja estruturado, e ao exercício da função do 

tutor a distância: Realizando mediação, avaliação do processo de ensino-aprendizagem, 

conhecendo o conteúdo que será trabalhado para poder esclarecer dúvidas, motivando, 

incentivando. Propósito (conhecer o papel e a função do tutor a distância) e 

audiência (alunos-tutores) correspondem aos objetivos da formação no que diz 

respeito ao conhecimento dos diferentes tipos de comunicação: os vários meios 

de comunicação e tecnologia, que permitem tanto a comunicação síncrona como a assíncrona. 

A mensagem a seguir é mais uma evidência de que as leituras 

proporcionadas pela equipe multidisciplinar impactam a formação. A proposta 

de tarefas e leitura de textos mostra a intenção de desenvolver o letramento 

digital dos alunos-tutores e propiciair interação entre eles, com foco na 

aprendizagem dos fundamentos da EaD. 

________ 
[4] Fórum B – Grupo 2 - valorização de sua participação 
por Heitor. - segunda, 16 junho 2008, 23:47 
 
Acredito que o aluno deve receber incentivos frequentes sobre a sua participação, 
feedbacks que podem variar de elogios a a sinalizações de erros.  O tutor deve sintonizar-
se com o aluno para que a comunicação seja eficiente e eficaz, pois é através desta que o 
tutor terá subsídios para verificar a sua aprendizagem e tomar as devidas providências 
corretivas. A valorização do seu erro é também outro elemento fundamental para a 
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garantia da continuidade desta comunicação porque o aluno perceberá que é possível 
obter aprendizagem com os próprios erros como também não se sentirá intimidado em 
fazer outras participações..    
________ 
 

Apenas pelas leituras realizadas, talvez não seja possível aos alunos-

tutores perceber que há diferentes maneiras de interagir com os alunos: podem 

variar de elogios a a sinalizações de erros. Essa conclusão não se encontra no 

conteúdo dos artigos. Pressupõe-se que os argumentos usados pelos 

alunos-tutores emergem de seu conhecimento de mundo. 

 

 

4.3.5 Síntese da terceira seção de análise 
 

Na terceira seção busquei responder a última pergunta de pesquisa: 

Qual a natureza e a finalidade das práticas de leitura e escrita dos textos na 

formação?. Para isso, apresentei recortes do CCT, disponibilizados aos 

alunos-tutores, com instruções e informações sobre a realização de tarefas. 

Apresentei modelos das tarefas realizadas por eles e de fóruns analisados, 

relacionados ao processo de ensino-aprendizagem na EaD, para mostrar a 

relação que esses alunos-tutores estabeleceram entre os textos e a 

vivência / cenário da EaD.  

Ao apresentar esses dados e discutir as relações apontadas acima, 

tive como objetivo mostrar a perspectiva do CCT. Não é possível afirmar 

que essa perspectiva tenha propiciado o desenvolvimento de letramento 

digital, como foi pressuposto por mim, inicialmente, mas parece ter-se 

orientado em direção ao processo de alfabetismo digital. Este, no entanto, 

parece ser crucial e de extrema importância para a formação dos tutores a 

distância, haja vista a necessidade de dominar os recursos e ferramentas 

do ambiente virtual de aprendizagem Moodle. 

Essa seção buscou contribuir para a compreensão sobre como o 

conteúdo das disciplinas observadas foi apresentado aos alunos-tutores e 

sobre a realização das tarefas didático-pedagógicas. Por meio das práticas 

sociais e digitais de leitura e escrita, realizadas no fórum, sobre o processo 

de ensino-aprendizagem na EaD, observei como alunos-tutores se 
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posicionaram e quais suas ideias e reflexões sobre a modalidade. Percebi 

diversidade na escolha dos tópicos das mensagens e apresentei alguns 

excertos para destacar o tipo de relação estabelecida pelos alunos-tutores 

entre os textos apresentados no ambiente. 

Finalizadas as seções de análise e discusão, passo, agora, às 

reflexões finais sobre a pesquisa. 
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REFLEXÕES FINAIS 
 

 

 
Descobrimos que as nossas possibilidades 
inteligentes tinham limites, mas é justamente isso 
que nos permite adquirir a inteligência dos limites. 

Edgar Morin (1986, p.215) 
 

 

 Esta pesquisa teve por objetivo investigar a formação de tutores a distância, a 

partir das regras e da proposta de tarefas didático-pedagógicas de um curso de 

capacitação, focalizando as práticas digitais de leitura e escrita. A pesquisa procurou 

trazer contribuições para a formação continuada de professores na perspectiva da 

tutoria em EaD, investigando sobre o tutor a distância em formação, ou seja, sobre a 

forma como ele é preparado para exercer a função, como se apropria dos 

fundamentos didáticos e pedagógicos dessa modalidade e do conhecimento do 

ambiente virtual de aprendizagem Moodle. 

 Todo o trabalho de pesquisa visou observar, analisar e interpretar as ações 

de alunos-tutores ao realizar tarefas didático-pedagógicas e discutir sobre aspectos 

da EaD e da tutoria de alunos a distância. Foram observadas duas disciplinas do 

curso de capacitação de tutores do CEAD/Ifes com destaque às regras que 

governaram a atividade, segundo a teoria da atividade (Engestrom, 1999). Examinei 

também a proposta de tarefas e leituras realizadas durante as disciplinas Moodle 

para Tutores e Fundamentos Didáticos e Pedagógicos da Tutoria, para, com base 

nos conceitos de alfabetismo, letramento (SOARES, 2003, 2008) e letramento digital 

(BUZATO, 2008, 2009), descobrir qual a perspectiva da formação proposta pelo 

CEAD/Ifes.  

 Para refletir sobre o contexto pesquisado, apoiei-me nas perguntas-norte 

elaboradas e apresentadas no início desta tese: 

 

• Que regras governam o processo de formação do tutor a distância? 

• Qual a relação entre as regras institucionais e as regras da atividade de 

formação? 
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• Qual a natureza e a finalidade das práticas de leitura e escrita dos 

textos na formação? 

 

 A fim de responder a essas questões, observei as duas disciplinas já 

mencionadas, integrantes de um curso proposto para selecionar candidatos ao 

cargo de tutor a distância no CEAD/Ifes. Os dados se constituíram de mensagens 

internas do ambiente virtual de aprendizagem Moodle, de fóruns de discussão da 

disciplina Fundamentos Didáticos e Pedagógicos da Tutoria, como também de 

tarefas didático-pedagógicas desta e da disciplina Moodle para Tutores 

Foi observada também a relação estabelecida pelos participantes entre as 

leituras realizadas e suas experiências de docência, outros textos e o próprio cenário 

da EaD. Dessa forma, foi possível entender a perspectiva da formação, mais voltada 

ao alfabetismo digital do que ao letramento. 

Como afirma Buzato (2008, p.328), 

 
Letramentos digitais são redes complexas de letramentos (práticas sociais) 
que se apóiam, entrelaçam, contestam e modificam mútua e continuamente 
nas e por meio, virtude ou influência das TIC (Buzato, 2007), e que o fazem 
diferentemente em contextos culturais e situacionais diferentes. 

 

 Nessa direção, a pressuposição de que poderia haver desenvolvimento de 

letramento digital na formação de tutores a distância do CEAD/Ifes não pôde ser 

confirmada. Constatou-se nessa formação um indício e uma intenção pequena e 

frágil de desenvolvimento de letramento, revelando-se uma formação com 

perspectiva mais voltada para o alfabetismo digital. 

 Nesse sentido, não posso afirmar que esse modelo de formação de tutores a 

distância seja perfeito, eficaz, mas, posso dizer sim que houve a preocupação em 

proporcionar aos alunos-tutores o conhecimento de como utilizar os recursos e 

ferramentas do ambiente virtual de aprendizagem. Pude perceber a intenção de 

preparar esses atores da EaD numa perspectiva voltada para o alfabetismo digital, a 

partir de tarefas pragmáticas sobre os fundamentos didáticos e pedagógicos da EaD 

e do ambiente de aprendizagem utilizado pela instituição. 

 O capítulo de análise e discussão foi organizado a partir de três seções que 

focalizaram as questões norteadoras da pesquisa, na ordem em que foram 

mencionadas na introdução desta tese. A primeira seção procurou identificar as 
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regras da formação, explícitas e implícitas, por meio de mensagens internas do 

ambiente de aprendizagem Moodle e de três fóruns de discussão. A segunda 

discutiu as regras prescritas pela instituição, apresentadas no manual do candidato à 

função de tutor a distância. Concluídas essas seções, procurei estabelecer relações 

entre as regras prescritas e as implícitas que emergiram das diferentes interações 

entre os participantes no decorrer das duas disciplinas observadas. 

Por fim, na terceira seção focalizei a dinâmica do trabalho individual, 

analisando as tarefas realizadas pelos alunos-tutores na disciplina Moodle para 

Tutores; e a dinâmica do trabalho coletivo, analisando a natureza e a finalidade das 

leituras. Nessa terceira seção, observei as interações presentes em um fórum 

proposto aos alunos-tutores para a discussão sobre comunicação na EaD, a fim de 

entender como esses alunos-tutores relacionavam os textos propostos para leitura a 

diferentes contextos. 

Do ponto de vista da teoria da atividade, foi possível identificar as regras da 

formação, estabelecidas tanto pela instituição quanto pelos participantes à medida 

que estes interagiam nas discussões em fóruns. Como afirma Engestrom (1999) 

essas regras vão sendo negociadas e flexibilizadas e governam a atividade. 

 Em relação às propostas de leitura, classifiquei-as como de natureza técnico-

descritiva e expositivo-argumentativa. A disciplina Moodle para Tutores apresentou 

leituras voltadas ao pragmatismo, ou seja, de natureza técnico-descritiva, com 

questões do tipo resposta automática ao final de cada tema abordado. Quanto a 

esse tipo de tarefa, constatou-se propiciar aos alunos-tutores o desenvolvimento do 

alfabetismo digital.  

A disciplina Fundamentos Didáticos e Pedagógicos da Tutoria, voltada às 

discussões em fóruns, apresentou leituras de natureza expositivo-argumentativa, ou 

seja, leituras capazes de provocar reflexão sobre os temas abordados. No entanto, 

as práticas sociais e digitais observadas não parecem ter conduzido os alunos-

tutores ao estabelecimento de relações entre textos e vivências aprofundadas do 

cenário da EaD. Essa produção, pela orquestração das vozes de pesquisadores, 

como se viu nas articulações teóricas deste trabalho, não chegam a ser 

consideradas desenvolvimento de letramento digital, como pressuposto inicialmente. 

Do ponto de vista ideológico, segundo Baynham (1995), os estudos de 

letramento, além da base em análise de textos, precisam ser expandidos em direção 

à dimensão estratégica, com propósito focado nas práticas sociais. No contexto 
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específico desta investigação, é possível afirmar que houve coerência em relação 

aos textos e às condições sociais envolvidas em sua produção, assim como em 

relação às escolhas temáticas propostas nas discussões, porém, foi possível 

perceber uma ausência de interpretações e reflexões mais aprofundadas sobre os 

temas. 

Nesse aspecto, as relações sociais de poder estão intrinsecamente 

relacionadas ao contexto social em que se insere o estudo. Nesta pesquisa, os 

valores e as ideologias estão expressos na maneira como se projetou a formação. 

Os conteúdos foram planejados, elaborados e configurados no ambiente virtual de 

aprendizagem Moodle. Estavam todos ali, propiciando uma interação muito maior 

entre sujeito e textos do que entre os sujeitos e as possibilidades de ampliar essa 

interação foram pequenas. 

A formação dos tutores a distância do CEAD/Ifes contou com dinâmicas de 

trabalho individual e em grupo; no entanto, prevaleceu o trabalho individual. A 

funcionalidade do ambiente virtual de aprendizagem foi mais privilegiada do que as 

questões didático-pedagógicas da tutoria, como a mediação e a interação. Isso foi 

revelado pela maneira como a atividade de formação foi conduzida e, também, pela 

própria formação acadêmica dos formadores, na maioria, especialistas na área da 

informática, como pôde ser visto no quadro de formadores apresentado na 

metodologia. O que é possível esperar de uma formação realizada por uma equipe 

que majoritariamente possui formação tecnológica? Nesse sentido, Eshet-Alkalai 

(2004) comenta, em estudo sobre letramento digital, que tal termo, muito 

frequentemente, tem focalizado práticas computacionais. 

Quanto ao objetivo específico da disciplina Fundamentos Didáticos e 

Pedagógicos da Tutoria, descrito no capítulo da metodologia e retomado aqui: 

 
Refletir sobre os limites e possibilidades profissionais na tutoria; identificar as 
competências necessárias ao tutor; identificar os vários caminhos que levam 
à aprendizagem; identificar estratégias de motivação na modalidade de EaD; 
compreender que os princípios da autonomia, mediação e dialogicidade 
devem fazer parte do dia a dia do trabalho do tutor; reconhecer a afetividade 
como elemento importante no processo de ensino e aprendizagem; identificar 
as variáveis que interferem no processo de avaliação da aprendizagem. 

 

podemos considerá-lo como um objetivo bem elaborado; entretanto, não podemos 

afirmar que tenha sido totalmente alcançado. O princípio da mediação, como já 

assinalado anteriormente, foi pouco explorado ou trabalhado. Todos esses temas 
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mencionados nesse objetivo, não se pode negar, foram abordados, mas a partir de 

uma visão pragmática, mais voltada ao alfabetismo digital, esgotando-se nas tarefas 

práticas com respostas automáticas, não propiciando a expansão do conhecimento 

sobre os assuntos tratados. 

Dois fatores me levam a concluir que a formação dos tutores a distância tem 

uma perspectiva mais voltada para o pragmatismo, ou seja, para o alfabetismo 

digital. Primeiro, os alunos-tutores discutem sobre textos e artigos relacionados a 

diversos temas, mas não avançam para uma perspectiva reflexiva. Segundo, o CCT 

disponibiliza uma carga horária muito maior para a disciplina que trata do ambiente 

virtual de aprendizagem, Moodle para Tutores, demonstrando atribuir maior ênfase 

aos aspectos pragmáticos e tecnológicos, como visto nas tarefas realizadas após as 

leituras, no trabalho individual.  

Outro aspecto importante relacionado às práticas sociais de leitura e escrita 

que possibilitaria o desenvolvimento de letramento, articula-se ao que afirma 

Baynham (1995, p.187): “Investigar a leitura situada como prática social envolverá 

examinar a lacuna entre a versão oficial e o que, na verdade, acontece”72. Não foi 

possível examinar essa questão ao longo do desenvolvimento desta pesquisa, em 

função da limitação no tipo de acesso a mim concedido. 

Ainda que o resultado observado a partir dos dados disponibilizados indique 

uma visão um pouco tímida e frágil de letramento digital, este não se efetiva em seu 

desenvolvimento. 

 Enfim, ao final da pesquisa, como tantas outras, posso afirmar que esta 

também teve limitações. Refletindo sobre minha posição de “fly on the wall”, percebi 

que a participação de ‘visitante’ e a condição de ‘oculta’ no ambiente constituíram-se 

em limitações que impossibilitaram a acessibilidade a alguns dados importantes para 

a condução dos caminhos da pesquisa. Não tive atuação efetiva no processo de 

formação de tutores, ficando, portanto, como se estivesse de “olhos vendados” em 

relação à forma como os formadores agiram em alguns momentos de dificuldade. 

Ou seja, não pude experimentar o que um formador consegue de fato e o que não 

consegue fazer, do ponto de vista do alfabetismo digital.  

Engeström (2008), em relação à participação do pesquisador no contexto 

pesquisado, afirma que ao “ser parte do fenômeno que pesquisamos, nós, 

                                                 
72 Texto original: Investigating reading as situated social practice will involve examining the gap 
between the official version and what actually is going on.  
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pesquisadores, também mudamos como muda nosso objeto de pesquisa”73. No 

entanto, não posso negar: mesmo considerando a posição que ocupei na pesquisa, 

ocorreu em mim uma mudança advinda da experiência de observação e do 

conhecimento obtido ao procurar inserir-me no mundo da EaD.  

Vale ressaltar que, finalmente, ao final da pesquisa, no ano de 2010, fui 

convidada a planejar a disciplina de inglês instrumental para o curso Licenciatura em 

Informática a Distância do CEAD/Ifes. Nessa nova experiência, pude perceber o 

quanto as questões teóricas precisam e devem ligar-se diretamente à prática. A 

formação de tutores a distância, em alguns momentos, se funde à prática, ou seja, 

os tutores iniciam sua prática docente online antes mesmo do término do curso. A 

questão tempo entra em cena e as dificuldades surgem, sem muita condição de 

aprofundamento e reflexão no contexto do curso.   

 Espero que este trabalho venha a contribuir, de alguma forma, para a 

formação de outros atores da EaD e que possa aguçar a reflexão a respeito do 

desenvolvimento de letramento digital, pois trata-se de um vasto campo a ser ainda 

investigado e discutido. Contrariamente ao que prevaleceu na formação aqui 

apresentada e discutida, outras podem ocorrer com maior ênfase a esse aspecto tão 

necessário à formação continuada de atores da EaD. Numa era digital como esta, o 

avanço nessa direção seria, indubitavelmente, um investimento que propiciaria 

transformações e evoluções no campo da modalidade de ensino e de aprendizagem 

EaD, possibilitando resultados cada vez mais eficazes. 

 

                                                 
73 Texto original: Being ourselves part of the phenomena we study, we researchers also change as our 
researchers objects change. 
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