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Formação de Tutores

DESCRIÇÃO:
O curso propõe a formação de tutores on-line, baseada em conhecimentos, habilidades
e competências específicas para a atuação. O percurso formativo será realizado
considerando o processo de construção colaborativa do conhecimento, no qual se
pretende desenvolver a aprendizagem, a partir do compartilhamento de experiências e
interações no ambiente virtual de aprendizagem. Entende-se que o aprendizado on-line
ocorre por meio das constantes interações e, por isso, envolve a colaboração de todo
o grupo com processo de aprendizagem, bem como a autonomia do aluno, o centro do
processo educativo.

PÚBLICO ALVO:

Pessoas interessadas em atuar como tutores nos cursos de graduação e pós-graduação
a distância na UnB.
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INTRODUÇÃO

OBJETIVO GERAL:

Formar tutores para atuar no processo de ensino aprendizagem dos cursos on-line do
Sistema UAB na UnB.
Depois de estudar este curso, você deve ser capaz de:
•

compreender as funções e as competências do tutor a distância na Universidade
Aberta do Brasil;

•

atuar em articulação com os demais atores do processo educativo,

•

como professor supervisor, tutor presencial e monitores;

•

mediar o processo de ensino aprendizagem on-line nos diversos momentos do curso
ou disciplina;

•

avaliar a aprendizagem do aluno, considerando os parâmetros de avaliação definidos
pelo professor.

O tutor na EAD: contextos e cenários de atuação | 10h

Teoria e prática de tutoria na UAB/UnB | 15h

O papel do tutor na avaliação da aprendizagem | 5h
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O TUTOR NA EAD: CONTEXTO E
CENÁRIOS

MÓDULO 1

A EAD COMO POSSIBILIDADE DE
FORMAÇÃO E O SISTEMA UAB NA
UNB

TEMA 1
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A EAD como Possibilidade de Formação
e o Sistema UAB na UnB
Nas últimas décadas, sobretudo a partir dos anos 1990, o mundo passou por profundas
transformações tecnológicas e científicas que deram origem ao que chamamos de
sociedade do conhecimento.
O advento da internet e o constante desenvolvimento dos meios de comunicação
tornaram possíveis trocas e compartilhamento de conhecimento em tempo real,
transformando rapidamente as possibilidades educativas.

Nesse cenário, a educação a distância ganhou espaço
importante, por sua versatilidade, flexibilidade e alcance a
diversos grupos de pessoas, necessidades e interesses

Na educação a distância, as relações entre professor e aluno são mediadas pelas
ferramentas de tecnologia da comunicação e informação (TIC) e por diferentes formas
de interação e interatividade na internet.

Alguns autores não fazem diferenciação entre interação
e interatividade. Outros defendem que interação é inerente
aos seres humanos e ocorre, quase sempre, quando duas
ou mais pessoas se comunicam.
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Interatividade tem relação com as Tecnologias de Informação e Comunicação
(TIC), ocorre quando duas ou mais pessoas interagem tendo como mediador alguma
interface tecnológica. A interatividade traduz, mais particularmente, uma qualidade técnica
das chamadas máquinas “inteligentes”; que as investe de um conjunto de propriedades
específicas de natureza dinâmica, pois elas se alteram com a própria evolução técnica.
Interação se refere a relações humanas e interatividade às relações homemmáquina. A interação define a existência de reciprocidade das ações de vários agentes
físicos ou biológicos (dentre estes os humanos).

Conforme alguns autores, a interatividade está na
disposição ou predisposição para mais interação, para
uma hiperinteração, para bidicionalidade(fusão emissãorecepção), para participação e intervenção. Para eles um
indivíduo pode se predispor a uma relação hipertextual com
outro indivíduo.

O espaço físico da sala de aula deixa
de ser o principal lugar da aprendizagem,
cedendo lugar ao ambiente virtual,
disponível 24h por dia no ciberespaço,
por meio da rede de computadores, a
internet.
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Há ainda a revolução nas formas de comunicação,
expressão, socialização, criatividade, que emolduram o
quadro que chamamos de cultura digital.

Para Boll (2013), a cultura digital é um produto das novas tecnologias da informação e
comunicação, da convergência das telecomunicações e a informática, possibilitando que
uma relação específica de simbiose entre sociedade e a informática, se estabelecesse
enquanto uma forma sociocultural.
Lemos (2010), por sua vez, a entende como cibercultura, porque produz uma sinergia
entre as novas redes sociais e as tecnologias digitais ampliando o potencial humano de
relacionar, comunicar, interagir, produzir, disseminar etc.

Nunca em outras épocas, ou era, pudemos agir de forma assíncrona e síncrona,
ubíqua e flexível como agimos atualmente.
Os recursos midiáticos produzem novos estilos de linguagem, enquanto
processo comunicacional, e novas formas de pensar, mediatizados por áudio,
vídeos, imagens, fotos, jogos, produzindo novas acepções acerca da aprendizagem
como aprendizagem conectada, aprendizagem colaborativa, entre outras, mediadas
pela cultura digital.

Nesse contexto, podemos situar a educação a distância e
muitas outras possibilidades de interação e aprendizagem.

12

A EAD COMO POSSIBILIDADE DE FORMAÇÃO E O SISTEMA UAB NA UNB

Aprofunde seus conhecimentos
1.1.1 - A EaD ao longo dos tempos

Antes de existir a internet e o desenvolvimento
de ambientes virtuais de aprendizagem, o ensino a
distância já acontecia por meio de correspondência.
Com início no século XVIII, a educação a distância
se desenvolveu a partir dos avanços da tecnologia
da comunicação e informação, passando por cinco
gerações, evidenciadas por Moore e Kearsley (2008).

A primeira geração de estudo por
correspondência /em casa/ independente
proporcionou o fundamento para a educação
individualizada a distância. Seu início está na
década de 1880 e foi possível em virtude da criação de
serviços postais mais baratos, resultantes da expansão das
ferrovias.

A segunda geração, de transmissão por
rádio e televisão, no início do século XX,
ocorreu por meio do surgimento da televisão,
em 1940. À época, havia pouca ou nenhuma
interação entre professores e alunos, exceto
quando relacionada a um curso por correspondência;
porém, agregou as dimensões oral e visual à apresentação
de informações aos alunos a distância.
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A terceira geração – as universidades
abertas – surgiu no final da década de
1960, decorr ente de experiências norteamericanas que integravam áudio/vídeo
e correspondência com orientação face a
face, usando equipes de cursos e um método prático para
a criação e veiculação de instrução em uma abordagem
sistêmica.

A quarta geração, por volta da década de
1980, utilizou a teleconferência por áudio,
vídeo e computador, proporcionando a
primeira interação em tempo real de alunos
com alunos e instrutores a distância. O
método era apreciado especialmente para treinamento
corporativo.

A quinta geração desenvolveu-se por causa
do surgimento do computador de uso pessoal
(PC), em 1975 e da internet, em 1973. Uma
geração de classes virtuais on-line, com base na
internet, tem resultado em enorme interesse e
atividade em escala mundial pela educação a distância, com
métodos construtivistas de aprendizado em colaboração, e
na convergência entre texto, áudio e vídeo em uma única
plataforma de comunicação.
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1.1.2 - Você sabe quando a educação a distância surgiu no Brasil?
No Brasil, é possível identificar o surgimento da educação a distância no final do século
XIX. Ramos e Santos (2004) apud Alves (2009) citaram pesquisas realizadas pelo IPEA,
apontando indícios importantes dessa modalidade de educação no país:

Antes de 1900

1923

1970

1960 e 1970

Já existiam anúncios

Fundação da Rádio

Difusão da Televisão

Instalação

em

Sociedade do Rio de

Educativa,

com

primeiras máquinas

Janeiro,

fins específicos de

de computadores no

educação.

Brasil no campo da

jornais

circulação
Rio

de

oferecendo

de
no

Janeiro
cursos

objetivando

possibilitar a educação
popular.

profissionalizantes

das

educação, por meio
das universidades.

por correspondência.

Desde a invenção da internet
•

Os meios e tecnologias utilizados para ofertar educação a distância avançaram
bastante.

•

A criação dos ambientes virtuais de aprendizagem é mais recente e trouxe consigo
a possibilidade de interação on-line;

•

Permitindo formar comunidades de aprendizagem on-line capazes de reunir
professores e alunos em um único ambiente contendo diversas ferramentas de
comunicação e interação, tais como chats, fóruns, links, vídeos e blogs.
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No Brasil, a modalidade de educação a distância tem sido cada vez mais propagada,
por se tratar de uma ação continuada de estudos que permi-te a democratização do
ensino, a capacitação de um grande número de pessoas simultaneamente, em especial
para aqueles que se encontram desprovidos de oportunidades em sua região. Tornandose assim um instrumento fundamental de promoção de oportunidades para muitos
indivíduos. É nesse contexto que surge a Universidade Aberta do Brasil (UAB).

1.1.3 - Universidade Aberta do Brasil (UAB)
A Universidade Aberta do Brasil é
um exemplo de ação desenvolvida para
oportunizar acesso à educação superior por
meio da educação a distância. A UAB foi
criada em 2005 pelo Decreto n° 5.800, de
2006, e pelo Decreto n.11.502, de julho de
2007.
A expansão e a interiorização da oferta de cursos e programas de educação superior
por meio de parcerias entre a União, os Estados e os municípios são os principais
objetivos do sistema UAB, bem como o apoio a pesquisas em metodologias inovadoras
de educação superior respaldadas em tecnologias de informação e comunicação.
A prioridade era a capacitação de professores da educação básica e a formação de
dirigentes, gestores e trabalhadores em educação básica por todo o país. O sistema da
UAB, no âmbito da UnB, ofertou no primeiro ano cerca de 1.000 vagas, distribuídas em
sete cursos de licenciaturas:

•
•
•
•
•
•
•
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Artes Visuais
Teatro
Música
Educação Física
Letras
Pedagogia
Geografia

A EAD COMO POSSIBILIDADE DE FORMAÇÃO E O SISTEMA UAB NA UNB
Distribuídos em 16 polos (municípios) em seis estados brasileiros. Ao todo, a UnB
ofertou 9.527 vagas entre 2006 e 2017 em cursos de graduação e pós-graduação. Desde
2019, está em andamento a oferta de mais 1350 vagas em oito cursos de graduação, em
10 estados brasileiros e 31 polos de apoio.

Explore

www.cead.unb.br

Os cursos da UAB são pensados e executados em parceria com diferentes profissionais,
entre os quais, podemos citar professores, conteudistas e super visores, tutores
presenciais e a distância, e equipe de produção (designer gráfico, designer instrucional,
diagramador, revisor, gestor Moodle etc.).
Neste curso, focaremos especificamente na função do tutor on-line, um dos
principais mediadores do processo de ensino-aprendizagem, no intuito de formálo para,
possivelmente, participar da oferta dos cursos on-line da Universidade Aberta do Brasil
na UnB.
Vamos, então, abordar duas formas possíveis de organizar o processo de ensinoaprendizagem a distância, no intuito de compreender as diferentes possibilidades de
atuação do tutor.
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A TUTORIA NA EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA

TEMA 2
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A tutoria na Educação a
Distância
Existem diferentes modelos pedagógicos de cursos a distância, os quais se diferenciam
em razão dos objetivos e da metodologia da formação.

Você conhece ou já ouviu falar a respeito deles?
Vamos conhecer agora os modelos colaborativos e
autoinstrucionais.

1.2.1 - Modelos pedagógico na educação a distância e a tutoria
No modelo autoinstrucional, a aprendizagem é centrada nos conteúdos. O importante
é a compreensão de textos, a capacidade de selecionar, de comparar e de interpretar
ideias e situações. Esses conteúdos podem estar disponíveis em ambiente virtual, em
textos impressos ou outras mídias que permitam o acesso on-line ou off-line.

Neste modelo, o processo de ensino-aprendizagem
ocorre fundamentalmente por meio da interação do
participante com um conteúdo estruturado e organizado de
forma autoexplicativa.
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O modelo autoinstrucional, em ambientes
coorporativos, é muito utilizado para cursos
em larga escala. O participante tem ciência
das datas de início e término do curso e
tem autonomia para avançar nas unidades
pedagógicas previstas de acordo com o seu
ritmo e dedicação.
O modelo colaborativo possibilita a conexão
multidirecional entre os diferentes participantes
do curso. O aluno se conecta a uma plataforma
virtual e lá encontra materiais, tutoria e colegas
para aprender com diferentes formas de
organização da aprendizagem. Priorizam-se
projetos e atividades colaborativas, em que
o objetivo central é o desenvolvimento da
aprendizagem ativa e compartilhada. Essa
é uma das principais características deste
modelo pedagógico. Além disso, o conteúdo é
disponibilizado em diferentes mídias valorizando
o potencial comunicativo de cada uma delas.
Nos ambientes de aprendizagem em que
prevalece a educação on-line, encontram-se
atividades síncronas e assíncronas. Nesse
modelo, os alunos participam de grupos, de
debates, com outros alunos e com os tutores,
como parte das estratégias de aprendizagem.
Combinam atividades individuais e em
grupo e têm também uma orientação mais
permanente. Com isso, na maioria das vezes,
se exige o cumprimento de um calendário préestabelecido.
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A partir do modelo adotado, o tutor desempenhará o seu papel em decorrência do
desenho pedagógico do curso a distância. Ou seja, a ação da tutoria é uma prática social
contextualizada ao modelo de cada programa em EaD e às expectativas dos sujeitos em
formação.
Em uma abordagem autoinstrucional, o papel do tutor muda consideravelmente, em
muitos cursos essa figura deixa de existir, sendo substituída pelo apoio técnico ou o
monitor de aprendizagem, uma vez que toda a organização do curso busca tornar o
percurso de aprendizagem mais autônomo. O tutor, nesse caso, orienta acerca dos usos
da plataforma on-line, a configuração das atividades, as dúvidas de conteúdo etc.
No modelo colaborativo, o tutor participa ativamente do processo de ensinoaprendizagem. O tutor é o responsável pela mediação da aprendizagem nos espaços
coletivos de construção do conhecimento na plataforma online, com destaque para os
fóruns.
Também orienta e acompanha os cursistas durante todo o percurso e exerce a função
social, buscando integrar os diferentes perfis, valorizar e motivar a participação e
tornar a sala virtual um ambiente agra-dável e confiável. Neste curso, abordaremos a
tutoria no modelo colaborativo por ser essa a referência dos cursos da UAB/UnB.

Bom, agora que já compreendemos esses dois modelos
de educação a distância, vamos avançar no conhecimento
acerca dos ambientes virtuais de aprendizagem.

1.2.2 - Os ambientes virtuais de aprendizagem e o Moodle no processo de ensino
aprendizagem a distância

Tutor, vamos pensar. Como se constrói a aprendizagem
em um ambiente virtual de aprendizagem? Qual a
importância do tutor?
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Os ambientes virtuais de aprendizagem são
espaços interativos no ciberespaço, construídos
para propiciar o processo de ensino-aprendizagem
a distância. Esses são ambientes repletos de
significação onde pessoas e grupos interagem
potencializando a construção de conhecimento e
a aprendizagem por meio das novas tecnologias
de comunicação e informação.
Essas tecnologias permitiram digitalizar a
informação e fazê-las circular rapidamente
no ciberespaço por meio da rede mundial de
computadores, a internet. O ciberespaço reúne e integra uma infinidade de mídias (jornais,
revistas,radio, cinema, tv) e interfaces (chats, listas, fóruns, blogs etc).

Dessa forma, além de ser um ambiente universal de trocas
de informação no mundo inteiro, permite que grupos de pessoas
formem comunidades virtuais de aprendizagem para fins
específicos, como processos de educação formal e continuada
nas comunidades de e-learning, avançando para além do
simples entretenimento.

A aprendizagem mediada pelos AVA (ambiente virtual de aprendizagem), permite
que várias fontes de informação e conhecimentos sejam criadas e socializadas utilizando
conteúdos apresentados nos hipertextos, multimídias e demais recursos e metodologias
de ensino interativas e colaborativas.
O aprendiz terá acesso ao conteúdo e também poderá se comunicar com os outros
participantes do grupo de forma bidirecional (síncrona - em tempo real, ou assíncrona
– em tempos diferentes) e sem barreiras de espaço e tempo características do ensino
presencial.
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A interatividade pode ocorrer entre um e outro aprendiz, entre um e todos entre todostodos. Alguns AVA permitem mais interatividade e outros menos, dependendo dos usos
e finalidades para os quais foram construídos. Existem vários tipos de ambientes virtuais
de aprendizagem desenvolvidos por pesquisadores da área.

Embora existam diferentes ambientes que possibilitam a
interação e a aprendizagem a distância, na Universidade de
Brasília e em outras universidades federais, comumente utiliza-se
um determinado ambiente. Vamos conhecer o Moodle?
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O Moodle é uma das plataformas de aprendizagem a distância (ambiente virtual de
aprendizagem), baseada em software livre, mais utilizadas por usuários de todo o mundo.
O nome é um acrônimo de Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
(ambiente modular de aprendizagem dinâmica orientada a objetos).
Desenvolvido por inúmeros programadores do mundo todo, que também consti-tuem
um grupo de suporte aos usuários, acréscimo de novas funcionalidades, sob a filosofia
GNU de software livre.
O ambiente Moodle oferece diferentes recursos
e possibilidades para as atividades docentes. Caso
você deseje conhecer mais acerca do Moodle,
acesse Aprofunde seus conhecimentos, pois lá
citamos as principais delas.

Aprofunde seus conhecimentos
1.2.3 - Recursos e ferramentas do moodle

A seguir, algumas das ferramentas/ Recursos
e Atividades do Moodle. Anote!
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Arquivo: Possibilita disponibilizar um arquivo (em vários formatos)
diretamente na semana ou tópico do curso, para consulta e/ou download
pelos participantes. Está disponível no box de “administração”,
um gerenciador de arquivo, onde estão armazenados os arquivos
do curso que o professor disponibilizou. No campo “visualizar um
diretório”, o professor escolherá o diretório (pasta), com o arquivo previamente enviado
ao Moodle.
Livro: Exibe conteúdos divididos por capítulos e subcapítulos. Pode
conter textos, links de sites/vídeos, imagens e outros elementos
multimídia.

Página: O Moodle é um ambiente baseado na Web e possui
caractéristicas no qual permite escrever um texto simples ou algo
mais sofisticado com links para imagens, arquivos, sites.

Rótulo: É utilizado para que o professor crie um texto descritivo daquilo
que o estudante poderá encontrar naquela semana ou tópico específico,
bem como possibilita criar títulos para separar o material disponibilizado
em cada tópico. Como o rótulo é criado no editor de texto, pode conter
figuras, animações ou qualquer outro componente de página Web.

Pasta: Exibe uma pasta com vários arquivos, para consulta ou
download pelos participantes. É utilizada para, principalmente, criar
a biblioteca da disciplina.
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1.2.4 - Atividades do Moodle

Escolha: A atividade “escolha” tem a funcionalidade de uma enquete.
O professor pode elaborar uma pergunta com diversas opções de
respostas.

Fóruns: No fórum existe a possibilidade de interação e discussão
entre os participantes do curso a respeito de determinado assunto,
é uma atividade bastante utilizada, uma vez que permite estabelecer
discussões prolongadas acerca de determinado tema ou conteúdo. Os
participantes e os professores têm a opção de receber e enviar cópias
das novas mensagens via e-mail para todos osque estão inscritos no curso.

Diálogo: O diálogo permite ao professor interagir separadamente
com um grupo ou com todos os participantes do curso. Funciona
semelhante ao chat, porém, não existe a obrigatoriedade de ser
acessado em determinado horário para a conversação. Ocorre de
forma assíncrona.

Diário: O diário permite que o professor converse separadamente
com o estudante e que ele relate suas experiências, reflexões,
progressivamente, podendo contar com um retorno do professor. Desse
modo, é uma atividade que necessita ser feita constantemente, com
intervalos de tempos de acordo com a necessidade da turma e dos
professores (dia, semana, quinzena).

H5P: um plugin desenvolvido para o Moodle e outras plataformas
virtuais. A ferramenta possibilita a criação de conteúdos interativos,
como flashcards, vídeos, quiz, aúdios, apresentações e muito mais.
Conheça mais explorando o site.
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Tarefas
Consiste na descrição ou enunciado de uma atividade a ser
desenvolvida pelo estudante, que pode ser enviada em formato
digital ao servidor do curso/disciplina utilizando o Moodle. Tarefa
pode ser classificada em três tipos:
1. modalidade avançada de carregamento de arquivos:
permite que cada estudante envie mais de um arquivo, de qualquer tipo (arquivo texto,
imagem, zip. etc).
2. atividade off-l ine: essa atividade pode ser realizada em algum lugar da rede ou
mesmo presencial. Os estudantes podem ver a descrição da tarefa, mas não podem
enviar arquivos nem outra coisa. Quanto ao processo de avaliação funciona normalmente
e os estudantes receberão a notificação de suas notas.
3. Envio de arquivo único: esse tipo de tarefa permite que cada estudante envie um
único arquivo, de qualquer tipo. Pode ser um arquivo de texto, uma imagem ou qualquer
outro arquivo que você possa solicitar.

Existem dois tipos de questionário:
O primeiro permite construir questionários (pesquisas)
usando uma variedade de tipos de perguntas para reunir
dados de usuários.
O segundo consiste em um recurso de avaliação no formato
de questões.
Sua configuração compreende a definição do período de
disponibilidade, a apresentação de feedback automático,
diversos sistemas de avaliação, entre outros.
As questões, que podem ser de múltipla escolha, verdadeiro ou falso, resposta breve
etc. são arquivadas por categorias em uma base de dados e podem ser reutilizadas em
outros questionários e em outros cursos. O professor define uma lista de questões as
alternativas de respostas de cada uma delas.
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Chat: O chat permite a realização de uma discussão textual via
web em modalidade síncrona, isto é, de forma simultânea entre os
participantes. Essa é uma maneira veloz de obter diversos pontos de
vista a respeito de um assunto.
Essa ferramenta pode ser utilizada para aproximar os alunos e
aumentar a interatividade a partir da discussão de tema específico,
porém é necessário o planejamento prévio para que você, tutor, possa responder aos
questionamentos dos alunos e também lançar novos desafios, mantendo a conversa
animada e, consequentemente, o interesse dos alunos. Sugere-se que sejam propostos
dois horários diferentes, com antecedência, para o agendamento da sessão do Chat para
que o aluno consiga participar de acordo com sua disponibilidade.
Algumas dicas sobre o chat:
Crie um tópico na sala de apresentação com o tema: Agendamento de chat, e proponha
aos alunos alguns horários. Combine com antecedência o tempo de duração da sessão
com os alunos para que não haja frustração de expectativas. Mande uma mensagem via
mensageiro e sugira a construção de uma pauta conjunta, os alunos enviarão os temas e
você organizará a ordem da conversa, bem como o tempo destinado para cada tema. Caso
haja uma grande procura pelo chat, divida a turma em grupos de até 10 pessoas, para que
a atividade seja mais produtiva.

No desenho de um curso ou disciplina no Moodle, o professor organizará o ambiente
virtual de acordo com os objetivos de estudo, escolhendo as atividades mais pertinentes
à proposta. Essa tarefa pode ser realizada em conjunto com o tutor, mas, na maioria das
vezes, o tutor começa a atuar quando o ambiente já está estruturado.
Na perspectiva colaborativa, é importante que sejam explorados os espaços de
interação coletiva, como chats e fóruns e videoaulas com possibilidade de participação
dos alunos. O tutor atuará nesses espaços desenvolvendo a comunicação, orientando
as dúvidas e exercendo função docente na mediação do conteúdo, por meio do uso
de questões problematizadoras, aprofundamento das discussões, sugestões de leitura e
outras fontes de materiais, incentivo à participação etc.
Depois de estudar e compreender mais acerca das
possibilidades da educação a distância, os modelos possíveis
e o ambiente virtual de aprendizagem, é o momento de
falarmos especificamente do tutor e do seu papel no processo
de ensino aprendizagem.
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O tutor na UAB:
Características e funções

Você sabe quais são as atividades desempenhadas
pelo tutor on-line? De quais competências e funções
estamos falando?

Existem diferentes formas de se organizar o processo de ensino-aprendizagem na
educação a distância.
O tutor é um elemento essencial como mediador do processo em um conjunto de ações
educativas que contribuem para desenvolver e potencializar as capacidades básicas
dos alunos por meio da atuação protagonista do tutor na mediação do ensinoaprendizado
nos ambientes virtuais.
O tutor que atua no ambiente virtual é comumente denominado de tutor a distância
e aquele que atua presencialmente pode ser chamado de tutor presencial.
Na EaD, o tutor atua mais como um facilitador do processo de ensino-aprendizagem.
Enquanto os materiais do curso e os recursos de aprendizagem trazem o conteúdo, os
tutores apoiam os alunos na compreensão, assimilação e aplicação do conteúdo. O
tutor surge no meio acadêmico no final do século XV, nas Universidades de Oxford e
Cambrigde, cuja função se identificava com o campo jurídico de:

Tutelar

Proteger o menor
Administrar

bens até alcançar
maioridade

a
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Somente no século XIX, a figura do tutor
institucionalizou-se nas universidades,
passando a fazer parte do quadro dessas
instituições (Preti, 2003).
O tutor tem a função-chave de ajuda
docente e assistência pessoal ao aluno.
Assume tarefas de :
•

professor;

•

tutor;

•

assessor;

•

orientador;

•

facilitador.

De acordo com o Manual para tutores (2003, p. 47), os problemas que os tutores
normalmente encontram incluem:

PROBLEMAS ACADÊMICOS E DIFICULDADES EM:

compreender

fazer o

dominar as

o conteúdo

trabalho do

competências

do curso

curso

necessárias

HÁ AINDA, PROBLEMAS DE GESTÃO DO TEMPO, POIS OS ALUNOS, EM
CONTRASTE COM A SITUAÇÃO ANTERIOR, TÊM DIFICULDADES DE:

Prever e
Organizar o

Planejar os

trabalhar

seu tempo

estudos

segundo os
prazos
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PROBLEMAS PESSOAIS
•

Um familiar doente ou a perda do emprego que afete
a capacidade do aluno em se concentrar nos estudos;

•

Exigências conflitantes de trabalho ou família que
poderão fazer com que os estudantes, por vezes, não
possam dedicar tempo ao estudo.

O aluno a distância enfrenta dificuldades em três níveis:

falta de hábitos de estudo que dificultará a
aprendizagem independente;

dificuldades com a própria distância
que repercutirá na sensação de solidão
e de impessoalidade que podem levar ao
desânimo;

dificuldades estritamente acadêmicas,
própria das mesmas dificuldades dos estudos.

O trabalho do tutor é pôr o aluno em condições de desenvolver ao máximo sua
capacidade de assimilação da aprendizagem e dotar-se de técnicas e recursos, a fim de
que possa desenvolver as melhores condições do seu potencial humano, autoinstrução
e autonomia pessoal.
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Entretanto, o papel do tutor não pode ser definido à revelia da
metodologia de EAD. Dependendo das definições pedagógicas do curso
e das especificidades dos programas, o tutor poderá assumir diferentes
funções . Pois ele media o processo de ensino-aprendizagem on-line e é
um vínculo entre professor e aluno, entre professor e conteúdo curricular.

Sistemas de educação superior a distância, está assentado em três dimensões:

orientar o aluno no uso dos materiais
didáticos e demais meios e recursos o seu
alcance;

ajudá-los a superar as dificuldades no
estudo e compreensão dos conteúdos;

manter a motivação e fomentar a autoestima
em suas possibilidades.

No modelo colaborativo, o tutor não somente orienta e acompanha o aluno, ele
intervém e avalia o processo de aprendizagem. Nesse sentido, não é apenas um apoio
adicional na rede de aprendizagem a distância, mas parte integrante da equipe docente
e da metodologia de aprendizado em rede, cujas funções envolvem assistência didática
e motivacional de aluno.
Quais são, nesse contexto, as competências necessárias para o tutor no AVA? Quais
habilidades o tutor precisa dominar para atuar de forma competente? Veja a seguir!
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2.3.1 - Competências necessárias para a atuação do autor
Vimos que as funções do tutor são complexas, ele atua no nível acadêmico, de apoio
e administrativo e, para tanto, precisa desenvolver as seguintes competências, segundo
Manual de Tutoria em EaD, 2003:

Competências de Apoio
Competências de Orientação
Competências de Capacitação
Competências de Apoio

Competências de apoio
Definição: Ajudar os alunos a lidarem com questões não relacionadas com o conteúdo,
que possam afetar a sua aprendizagem.
Habilidades (comunicação): escutar; responder; manter contato; uso eficiente dos
meios de comunicação.

HABILIDADES
Promover a motivação é uma competência importante na tutoria, porque os alunos do
EAD enfrentam muitos desafios e poderão precisar de um incentivo extra para enfrentálos. A motivação, juntamente com as competências de comunicação e de resolução de
problemas, podem incentivar os alunos a desenvolverem estratégias para enfrentarem
dificuldades que afetem a sua aprendizagem. Além de motivar os alunos a resolverem
problemas específicos, um bom tutor inclui mensagens de incentivo na sua comunicação
com os alunos.
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A Resolução de Problemas consiste em clarificar problemas; identificar qual o tipo de
ajuda necessária; determinar se o tutor pode e deve ajudar.

Competências acadêmicas
Definição: Ajudar os alunos a compreenderem o conteúdo e a sua relação com os
seus objetivos de aprendizagem.

HABILIDADES
Usar conhecimentos do conteúdo para dar uma orientação
Isso envolve ajudar os alunos a encontrarem o seu sentido de orientação no
conteúdo: fornecendo pistas que eles possam usar para organizarem as suas ideias;
sugerindo fontes de informação adicionais ou alternativas; apresentando maneiras
diferentes de ver as questões.

Dar feedback aos alunos no seu trabalho
Esse será provavelmente o aspecto mais visível e que exige mais tempo na função
do tutor. O tutor precisa de ser proficiente em: estabelecer e comunicar expectativas
claras para o trabalho dos alunos; identificar pontos fortes e fracos na maneira como os
alunos executam o trabalho; identificar áreas do conteúdo que eles tenham compreendido
e áreas que sejam menos claras para eles; sugerir estratégias para consolidarem o que
sabem e para melhorarem as suas proficiências.

Familiarizar os alunos com as convenções da disciplina
Cada disciplina tem as suas próprias convenções. Por exemplo, os trabalhos escritos
são apresentados de uma maneira diferente em Inglês e em Psicologia. Como tutor,
você poderá estar tão familiarizado com essas convenções, que elas são de importância
secundária para si, mas os alunos poderão não as conhecer. O seu papel como tutor
poder envolver familiarizar os alunos com: a maneira como as ideias são desenvolvidas
e apresentadas na sua disciplina; estratégias de pesquisa aceitáveis e não aceitáveis;
requisitos específicos de redação na sua área.
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HABILIDADES
A capacitação da aprendizagem envolve:
•

ajudar os alunos a desenvolverem as suas competências na organização de
conceitos, a desenvolverem mapas mentais que permitam estruturarem a sua
aprendizagem de uma maneira que faça sentido para eles;

•

ajudar os alunos a articularem as suas ideias por escrito ou verbalmente, e a
debaterem-nas produtivamente;

•

fomentar a capacidade dos alunos de atingirem objetivos de aprendizagem por meio
de interações com projetos realizados em cooperação ou o feedback de colegas;

•

definir tópicos apropriados e estimulantes para debate entre os alunos, ajudandoos a se concentrarem no tópico, e fornecendo uma estrutura que desenvolva as
suas competências na gestão de debates;

•

moldar estratégias de aprendizagem eficazes para os alunos, mostrando métodos
alternativos para um tópico, tornando o processo de aprendizagem transparente, e
fornecendo exemplos de caminhos diferentes para a aprendizagem;

•

resolução de problemas, ajudando os alunos a identificarem e a lidarem com métodos
de aprendizagem ineficientes, ou com déficits de competência que dificultem a sua
aprendizagem, por exemplo, competências linguísticas ou matemáticas.

COMPETÊNCIAS ADMINISTRATIVAS
Definição
Servir de ligação entre os alunos e administração em questões administrativas.
Em nome dos estudantes, os tutores usam as suas competências administrativas para:
•

comunicação – os tutores poderão ser responsáveis por assegurar que os alunos
serão informados acerca dos prazos e dos procedimentos relativos a candidaturas,
exames, desistência de cursos, preencher requerimentos etc;
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•

planejamento – os tutores muitas vezes estão em posição de ajudar os alunos a
identificarem as suas necessidades de aprendizagem para além do curso específico,
e a planejarem a forma mais apropriada de ir ao encontro das suas necessidades;

•

resolução de problemas – os tutores utilizam a sua familiaridade com os
processos acadêmicos e administrativos para ajudarem os alunos a entrarem
em contato com a unidade ou a pessoa responsável que pode ajudar a resolver
problemas específicos. Os tutores podem também ter um papel a desempenhar em
situações envolvendo alunos individualmente, como sejam questões relacionadas
com a integrida-de acadêmica, plágio etc;

•

gerir e transmitir informações dos alunos, manutenção de registos, comunicação
de notas, e assegurar que as informações acerca dos alunos são transmitidas à
pessoa certa no momento certo;

•

manter padrões de práticas, assegurando a familiarização dos alunos com as
práticas acadêmicas, e identificando qualquer possível violação dos padrões
acadêmicos, de uma forma que seja justa para todos.

O tutor ideal é um modelo de excelência: é consistente,
justo e profissional nos respectivos valores e atitudes, incentiva
mas é honesto, imparcial, amável, positivo, respeitador, aceita
as ideias dos estudantes, é paciente, pessoal, tolerante,
apreciativo, compreensivo e pronto a ajudar.

A classificação por um tutor dessa natureza proporciona o
melhor feedback possível, é crucial, e, para a maior parte dos
alunos, constitui o ponto central do processo de aprendizagem.
Esse tutor ou instrutor:
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•

fornece explicações claras acerca do que ele espera, e do estilo de classificação
que utilizará;

•

gosta que lhe façam perguntas adicionais;

•

identifica as nossas falhas, mas corrige-as amavelmente, diz um estudante, ‘e
explica por qual motivo a classificação foi ou não foi atribuída;

•

tece comentários completos e construtivos, mas de forma agradável (em contraste
com um reparo de um estudante: “os comentários deixamnos com uma sensação
de crítica, de ameaça e de nervosismo”);

•

dá uma ajuda suplementar para encorajar um estudante em dificuldade;

•

esclarece pontos que não foram entendidos, ou corretamente aprendidos
anteriormente;

•

ajuda o estudante a alcançar os seus objetivos;

•

é flexível quando necessário.

Assim, parece que o tutor ou instrutor ideal é alguém que trata os respectivos estudantes
da mesma forma que espera ser tratado, que é abordável como uma pessoa real (assina
os comentários aos trabalhos, responde imediatamente e sem falhas às cartas e aos
telefonemas) e que fornece comentários completos e encorajadores.
Na perspectiva colaborativa, é importante o tutor considerar que a aprendizagem no
ambiente virtual de aprendizagem acontece por meio da construção coletiva e progressiva
de conhecimentos, na interação dos alunos com o conteúdo, com a metodologia, com as
ferramentas de comunicação disponibilizadas e com o grupo de estudantes, professores
e tutores. É nessa interação que se forma a comunidade virtual.

A partir do que foi estudado, podemos concluir que o tutor é
um dos atores envolvidos no processo de ensino-aprendizagem
on-line; no modelo colaborativo é o responsável pela mediação
da aprendizagem on-line.

Estudamos também quais funções o tutor exerce no AVA
e quais competências deve dominar. O próximo passo é
compreender a prática de tutoria e definir quais atividades o
tutor deverá realizar na sua atuação.
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A Prática da Tutoria On-line
Certamente, você já parou para pensar: Como funciona
a tutoria na UAB/UnB? Nesta seção, detalharemos a tutoria
on-line, abordando aspectos relevantes como as atribuições do
tutor na UAB/ UnB, a rotina da tutoria e elementos de mediação.
Fique atento às dicas e sugestões!

2.4.1 - Desenvolvendo a rotina da tutoria
Na UAB, existem diferentes atores compondo o processo de ensino-aprendizagem e
eles têm relação direta ou indireta com o exercício da tutoria a distância. Você conhece
cada um deles?
•

Coordenador da UAB: o responsável pela coordenação do Programa UAB na
UnB.

•

Coordenador de curso: responsável pelo desenvolvimento do curso a distância.

•

Coordenador de tutoria: coordena o grupo de tutores do curso, dene estratégias
de tutoria, acompanha e avalia o trabalho dos tutores em parceria com os próprios
tutores.

Tutor presencial: é um apoio presencial nos polos da UAB. Orienta e acompanha o
aluno em parceria com o tutor a distância. Quanto mais houver aproximação e diálogo
entre estes dois atores, mais significativo será para a aprendizagem dos alunos.
Tutor a distância: atua na mediação, acompanhamento e avaliação do processo de
ensino-aprendizagem. Trabalha em conjunto com os outros tutores a distância e tutor
presencial e pode contar com a orientação e supervisão do coordenador de tutoria.
Professor supervisor: é o professor responsável pela oferta da disciplina ou curso.
Deve atuar de forma muito próxima dos tutores presenciais e a distância. Ele deve
orientar os tutores acerca de questões específicas de conteúdo e outras pertinentes à
disciplina correspondente, tais como formato das atividades, estratégias de mediação e
de avaliação.
Monitor: é um graduando que participa, juntamente com o professor supervisor e com
tutor presencial, em tarefas condizentes com o seu grau de conhecimento e experiência,
no planejamento das atividades; na preparação de aulas, no processo de avaliação e na
orientação aos alunos; e na realização de trabalhos práticos e experimentais.
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Agora que você já conhece todos os envolvidos na
oferta do curso da UAB, é preciso compreender de que
forma a atividade do tutor a distância está relacionada
com as atividades desses outros profissionais.

Na UAB/UnB, as atribuições do tutor requerem tutor requerem ações
junto á Coordenação UAB/UnB, á Coordenação de Curso, à Coordenação
de Tutoria, aos Professores, aos Monitores e aos Alunos. A partir dessas
atribuições , a tutoria na UAB/UnB requer uma rotina que envolve cada
um dos atores anteriormente citados. Agora, vamos compreender como
o tutor deve organizar sua rotina de trabalho. Vamos anotar!

Tutor em relação à UAB/UnB
•

Participar das atividades de capacitação e atualização promovidas pela Instituição
de Ensino;

•

Elaborar relatórios mensais de acompanhamento dos alunos e encaminhar à
coordenação de tutoria.

Tutor em relação á coordenação de curso
•

Colaborar com a coordenação do curso na avaliação dos alunos;

•

Apoiar operacionalmente a coordenação do curso nas atividades presenciais nos
polos, em especial na aplicação de avaliações;

•

Participar de reuniões de acompanhamento do trabalho na tutoria;

•

Discutir estratégias de ação de acordo com cada contexto de aprendizagem e perfil
dos alunos;

•

Apoiar os coordenadores nas atividades relacionadas à tutoria na UAB.

Tutor em relação ao professor
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•

Apoiar o professor da disciplina no desenvolvimento das atividades docentes;

•

Mediar a comunicação de conteúdos entre o professor e os alunos.

A PRÁTICA DA TUTORIA ON-LINE

Tutor a distância em relação ao tutor presencial
•

Manter contato com o tutor presencial informando acerca do plano de curso ou
disciplina e das estratégias de mediação e de avaliação;

•

Estabelecer contato com o tutor presencial ao longo da disciplina no intuito de
compreender aspectos relativos à participação dos alunos;

•

Discutir estratégias para minimizar a evasão dos alunos.

Tutor em relação aos monitores
•

Estabelecer contato permanente com os monitores estabelecendo rotinas de
acompanhamento;

•

Apoiar a atuação dos monitores e o desenvolvimento das atividades.

Tutor em relação aos estudantes
•

Manter regularidade de acesso ao Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e dar
retorno às solicitações dos cursistas no prazo máximo de 24 horas;

•

Acompanhar as atividades discentes, conforme o cronograma do curso;

•

Estabelecer contato permanente com os alunos e mediar as atividades discentes;

•

Avaliar as atividades em, no máximo, 7 dias após o término do prazo de envio;

•

Enviar feedback qualitativo acerca das participações e desenvolvimento da
aprendizagem.

É importante destacar, ainda, que o tutor tem a
relevante atribuição de promover o fortalecimento
das comunidades de aprendizagem, proporcionando
ambiente de trocas sucessivas de informação e
conhecimento.
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Por isso, o tutor deve transmitir ao aluno a sensação de que ele
pertence a um grupo, que há um acompanhamento constante da
aprendizagem, no qual, por meio da interação obtêm-se informação para
sua construção de conhecimento e apoia à construção de conhecimento
pelos outros alunos, em diferentes momentos da disciplina. Vamos,
então, conhecer como o tutor atua em cada momento da disciplina?

Precisamos compreender que, no início da disciplina, as tarefas do tutor
devem estar voltadas às atividades de acomodação do aluno, à construção
do clima de trabalho e à participação (QUEIROZ, 2011 apud SALMON, 2004).
Sendo assim, precisamos desenvolver estratégias didáticas e participativas
para que nosso aluno se sinta confortável no ambiente virtual, que ele conheça
as ferramenta de comunicação a serem utilizadas, disponha de informação
suficiente acerca da dinâmica de trabalho e se sinta parte de um grupo.

Para a construção do clima de trabalho, as estratégias se baseiam
na comunicação, tanto no interior do grupo, como entre o aluno e o
tutor, como processo de construção social do conhecimento e como
mecanismo para acrescentar a presença social e a motivação do aluno.
Para isso, é importante planejar atividades baseadas na comunicação
em grupo desde o início do curso, que ajudem a criar uma comunidade
virtual, bem como as bases do posterior trabalho em grupo.

Após o acolhimento do aluno e a construção do clima propício à
aprendizagem, desde o início da disciplina, o tutor pode desenvolver
estratégias de motivação à participação. Para aumentar a interação
no processo educativo a distância, é importante estabelecer diretrizes
mínimas de participação. Além disso, é relevante entrar no site
regularmente e contribuir com algo substancial para a discussão;
estimular discussões síncronas, por exemplo, por meio dos chats para aproximar os
alunos e aumentar a interatividade e, especialmente, incentivar a discussão assíncrona
para contribuir para a interatividade de um curso on-line.
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Agora conheça algumas dicas para estimular
a participação dos alunos no início da disciplina/
curso.

DICAS
1. Realizar atividades iniciais para identificar e desenvolver habilidades com a
plataforma.
2. Aumentar a conscientização de diferentes espaços de comunicação e funções.
3. Fornecer uma agenda ou calendário de atividades e guia de estudo para o curso.
4. Enviar mensagens de boas-vindas para cada aluno, pedindo alguma atividade
inicial de resposta, por exemplo, voltar um registro de estudante ou participar de
um fórum social dedicado à apresentação dos participantes no curso.
5. Realizar uma atividade social inicial de criar um sentimento de pertença ao grupo,
permitindo aos alunos intercâmbio de preocupações, expectativas e informações
pessoais
6. Realizar atividades iniciais individuais ou em pares com a intenção de estabelecer
afinidades entre as pessoas que mais tarde formarão grupos de trabalho

IMPORTANTE
Converse com os demais atores envolvidos no processo de ensinoaprendizagem na UAB, tais como professores supervisores e demais
tutores, para discutir estratégias de acolhimento, participação e
engajamento dos estudantes. Troquem experiências e, ao longo do
processo, avalie o que foi efetivo e o que não surtiu o efeito desejado.
Essa avaliação, certamente, o ajudaránas próximas atuações.
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O tutor deve ser claro ao estabelecer expectativas de participação on-line e orientar
as participações. No início da disciplina, é interessante começar solicitando exemplos
concretos de vida dos alunos, das teorias ou dos conceitos desenvolvidos nas leituras
iniciais. Desde o início da disciplina, os alunos devem ser encorajados a responder as
participações dos colegas, ganhando autonomia e se responsabilizando pela criação da
comunidade.

Lembre-se de que:

O tutor deve dar o exemplo, respondendo aos comentários
sem respostas, seja por mensagem particular, no próprio
fórum ou espaço de comunicação ou em um comentário de
finalização.

O tutor pode motivar a participação, reconhecendo o
empenho dos alunos em dominar as ferramentas e participar
ativamente. Dar notas aos comentários também é uma ótima
forma de motivar a participação.

O tutor deve dar tempo aos alunos para responderem
e, ao mesmo tempo, estimular a participação sem tornar a
discussão centrada em si.
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2.4.2 - A tutoria durante a disciplina

Uma vez iniciada a disciplina, as tarefas do tutor voltam-se ao
acompanhamento e apoio ao aluno e à gestão das atividades.
Vejamos:

O tutor deverá:
•

Acompanhar o progresso na aprendizagem do aluno;

•

Dar orientação geral acerca do desenvolvimento do curso e propostas de mudança,
se necessário;

•

Fazer a gestão de cada uma das atividades ou implementação delas;

•

Desenvolver estratégias didáticas e fazer o acompanhamento do aluno na atividade,
módulos de conteúdo ou projetos de trabalho.

Nesse caso, o tutor é responsável pela gestão
e dinamização do grupo para a atividade, resolve
dúvidas, reorganiza, avalia, orienta, guia e realiza o
acompanhamento da atividade e da participação do
aluno.

Agora conheça algumas dicas para estimular a
participação dos alunos, uma vez iniciado o curso:
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DICAS
1. Incentivar a participação, entrar em contato com os alunos que não participaram
para conhecer as causas.
2. Enviar mensagens individuais de aprovação nas primeiras intervenções
3. Solicitar respostas às atividades.
4. Convidar especialistas visitantes.
5. Simular um agente provocador (nos casos de pouca participação).
6. Fornecer as informações necessárias para realizar as atividades: documentação,
estrutura atividade, calendário de atividades, metas, papel dos estudantes,
informação que pode ser acessada a partir da web etc.
7. Requerer participações regulares.
8. Comunicar o cronograma de desenvolvimento de cada atividade, início, fim e
programação.
9.

Intervir nas atividades para requerer trocas nas participações mais pobres nas
metaparticipações ou perante a presença de opiniões conflitantes.

10. Variar o conteúdo de participação.
11. Motivar os companheiros e animar os alunos para coordenar atividades de
participação.
12. Reforçar comportamentos interativos.
13. Realizar o acompanhamento das participações.
14. Trocar os papéis dos estudantes entre as atividades propostas.
15. Fornecer resumo de cada atividade.
16. Concluir e encerrar as atividades.
17. Fornecer materiais e recursos necessários.
18. Avaliar a aprendizagem e fornecer comentários aos alunos.
19. Comunicar alterações nos programas.
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Lembre-se de que a participação ativa é necessária considerando o enfoque
da aprendizagem colaborativa, por isso o tutor deve se empenhar em apoiar
alunos não participativos, que não se manifestam e quebram a interação e a
dinâmica de grupo. É importante entender os motivos da
não participação, se desinteresse, apatia, dificuldades
com a plataforma ou com o conteúdo. Nesses casos,
entrar em contato com o aluno e buscar entender suas
dificuldades, é o primeiro passo.

2.4.3 - A mediação na tutoria

A mediação é outra responsabilidade do tutor nas disciplinas da UAB/
UnB. Lima e Toschi (2013) consideram que a mediação pedagógica
está relacionada com o papel que o professor assume como motivador,
intermediador do processo de aprendizagem do aluno, trazendo a ele,
satisfação pelo processo de aprendizagem. Tenha em vista que uma das
ferramentas mais utilizadas na UAB/UnB para mediação é o fórum.

Outro elemento que contribui para uma
melhor mediação é a costura textual.
Para discutirmos a costura textual em
cursos on-line, utilizaremos as orientações
do Manual do Tutor da Escola Nacional de
Defesa do Consumidor Virtual.
A costura textual é uma técnica de
mediação que pode ser utilizada pelo
tutor, fundamentada nos processos
de comunicação e conversaçãoonline, buscando estabelecer a rede de
conhecimento.
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IMPORTANTE
Para estabelecer essa rede, o tutor pode, selecionar elementos comuns
de diferentes mensagens e destacar em uma única resposta. Além de o
aluno sentir-se reconhecido e valorizado em sua participação, essa prática
estimula a participação dos demais colegas e foca a discussão em torno
das contribuições dos alunos. Ao mesmo tempo, promove a síntese do que
está sendo discutido.

A costura textual emerge da troca de experiência e de opiniões estimuladas na
interação no ambiente virtual. Essa técnica torna o processo de aprendizagem
mais dinâmico e organizado, permitindo confrontar ideias, perceber semelhanças
e diferenças e aprofundar a discussão, amplia as conexões. Contudo, a prática
dessa técnica nos cursos a distância ainda é pouco explorada, apesar do
reconhecimento de sua importância.

Azevedo (2005) e Salmon (apud. AZEVEDO, 2005,
p. 13), propõem um passo a passo na prática de tutoria
que poderá contribuir significativamente para a “costura
textual”. Vamos conhecer esse passo a passo?
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Proposta de Wilson de Azevedo para “costura” de discussão
em sala de aula virtual:

Separe um tempo para ler as mensagens
distribuídas do dia anterior, realize primeiro uma
leitura superficial e uma segunda leitura mais atenta
ao que cada um diz.

De cada mensagem, separe pelo menos um trecho
ou parágrafo que a sintetize. Copie e cole o parágrafo
ou trecho em um arquivo à parte, que pode ser
denominado de “discussão da semana”.

Depois que ler a última mensagem e separar o seu trecho, retorne ao
arquivo da “discussão da semana” e procure identificar linhas que associam
os trechos, em uma espécie de exercício de “ligue os pontos”: pode criar
títulos que identifiquem essas linhas e colocar cada trecho embaixo do
respectivo título. No fim, tem-se um conjunto de linhas temáticas contendo
cada um trechos mais representativos das falas de cada um no dia anterior.

Isso permite identificar nitidamente os pontos que
estão demandando maior atenção da turma, a comentar
questões que estão se destacando, ou salientar pontos
que também considera importantes e que não estejam
sendo abordados pela comunidade.
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Proposta de Gilly Salmon, para “costurar” uma discussão:

•

Recolha em um único bloco as contribuições dos
participantes, copie-as e cole-as num processador
de texto.

•

Faça uma primeira leitura rápida, assinalando temaschave da discussão.

•

Crie uma estrutura
atribuindo-lhes títulos.

•

Identifique
discussão.

•

Identifique pontos de discordância.

•

Sintetize com uma frase ou com um ou dois tópicos
cada tema, identificando pontos de concordância e
de discordância, talvez com exemplos dados pelos
remetentes.

temas,

unificadores

da

•

Acrescente a isso seus metacomentários ou tópicos
de ensino, se você desejar.

•

Se você deseja que a discussão desses temas
prossiga, faça perguntas específicas, porém de
resposta aberta.

Depois de estudar e compreender mais acerca
das funções e competências do tutor na UAB,
vamos conhecer a Prática da Tutoria na
UAB. Espero você no próximo módulo!
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O PAPEL DO TUTOR NA
AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

MÓDULO 3

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
EM CURSOS ON-LINE

TEMA 5
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Avaliação da aprendizagem
em cursos on-line
É importante iniciarmos o tema 5 compreendendo que o
processo de avaliação na educação a distância deve ocorrer ao
longo de todo o processo educativo, visando a orientar o aluno
e buscando melhorias no percurso educativo, nas estratégias
didáticas, na organização da plataforma, na atuação da tutoria.

O tutor precisa estar atento e praticar uma avaliação constante baseada em:
•

feedbacks constantes;

•

estratégias diversificadas;

•

acompanhamento contínuo; e

•

reflexão da prática avaliativa.

3.5.1 - Avaliação no AVA

Conheça algumas das atividades que podem
ser utilizadas para acompanhar o processo
de aprendizagem do aluno on-line:

•

projetos individuais ou em grupo;

•

jogos digitais;

•

participações em fóruns de discussões; •

webquests;

•

chats;

•

wikis;

•

testes on-line;

•

memorial reflexivo;

•

quiz;

•

elaboração de projetos de trabalho.
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O tutor tem papel fundamental no acompanhamento dessas atividades e no retorno ao
aluno, feedback qualitativo, podendo orientar e redimensionar o foco da aprendizagem
para a construção colaborativa nos ambientes virtuais. Sob essa ótica, a avaliação deve
considerar os diferentes estilos e ritmos de aprendizagem, bem como as interações
realizadas, entendendo que há diferentes contextos e formas de se aprender.

Sendo assim, é importante que a avaliação da
aprendizagem esteja articulada às concepções
políticopedagógicas do curso a distância!

Uma estratégia relevante na avaliação formativa efetuada pelo tutor é o feedback,
o retorno e as orientações que o tutor fornece ao aluno mediante seu desempenho no
ensino on-line. O feedback pode potencializar o processo de ensinoaprendizagem on-line
e, por isso, é um grande aliado na construção do conhecimento nos ambientes virtuais de
aprendizagem. Vejamos mais acerca do feedback, a seguir.

3.5.2 – O feedback
O feedback faz parte do processo de ensino-aprendizagem a distância e auxilia no
desenvolvimento do aluno, tanto nas questões acerca de conteúdos trabalhados quanto
no sentimento de pertencimento à comunidade virtual, uma vez que isso pode estabelecer
uma relação de troca e confiança entre os alunos e a equipe pedagógica.
O feedback deve responder aos questionamentos do aluno e ter duas perspectivas:

Apenas
orientar
ou
sanar dúvidas
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Atuar como um
propulsor da
aprendizagem,
mediando o
aprendizado do
aluno e a
formulação
de novos
conceitos.
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Um feedback bem elaborado e no tempo certo influencia na motivação do aluno,
podendo torná-lo mais seguro e confiante no processo. Por ser uma estratégia de avaliação
formativa, o feedback é importante tanto para o aluno compreender o desenvolvimento
de sua aprendizagem, quanto como modo de apontar aprendizagens que precisam ser
desenvolvidas.

Conceito de Feedback
O feedback pode ser definido como “[...] qualquer procedimento ou comunicação
realizada para informar o aprendiz sobre a acuidade de sua resposta, geralmente
relacionada a uma pergunta instrucional. Ele também pode permitir que o aprendiz
compare sua performance atual com a padrão ou a esperada” (ABREU E LIMA; 2011
apud ALVES, p. 191, 2004).
De acordo com os autores citados, por intermédio do feedback, os participantes sabem
como devem comportar-se, interagir, dizer, raciocinar e realizar algo para alcançar os
objetivos propostos. Os alunos entendem, por exemplo, qual conteúdo devem investir
mais tempo e o que já sabem fazer bem-feito.

O feedback pode interferir nos resultados da aprendizagem,
mas é preciso ser enviado de forma correta, considerando fatores
como tempo, quantidade de informação e linguagem utilizada.

Quanto à linguagem, é essencial pensar estratégias para diminuir a perda de elementos
na comunicação. Vejamos alguns exemplos:

emotions; imagens; recursos tipográficos (a repetição de letras
dentro de uma mesma palavra, a combinação de maiúsculas e
minúsculas, o negrito, o itálico);
o tom produzido na mensagem com a escolha das palavras
usadas. O tutor pode usar tom agradável, bem-humorado, curioso,
informal, analítico, norteador ou criativo à mensagem, ou dar um tom
desagradável a ela: sarcástico, ameaçador, bajulador, autoritário ou
presunçoso, entre outras características do gênero;
a atenção dada a problemas referentes às questões político-sociais
da linguagem, como discriminações e preconceitos linguísticos;
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É importante que o tutor verifique os seguintes fatores na comunicação escrita:

Netiqueta (regras de ética na internet)
Correção Textual

Coerência
Clareza e Objetividade

O relevante no processo, independente da forma como será realizado o feedback, é o
aluno sentir-se apoiado e motivado a participar das interações e contribuir no processo
de ensino-aprendizagem. Apesar de não garantir a maior participação dos estudantes, o
feedback pode surtir efeitos positivos no desempenho dos estudantes quando realizado
da forma correta.
Ressalta-se que o feedback é diferente, dependendo da área do conhecimento e
do tópico abordado e os exercícios que exigem apenas respostas objetivas requerem
feedback diferente daqueles em que há um escopo de respostas aceitáveis. O feedback
formativo poderá ser de dois tipos:

o primeiro apenas cita o que está correto e o que precisa ser corrigido
(utilizar nos momentos iniciais do curso);

O segundo apresenta sugestões e comentários para orientar o
estudante acerca de como melhorar o seu trabalho - utilizar quando o
tutor sentir que possui maior autonomia da aprendizagem.

O tutor precisa avaliar cada situação e estar atento ao uso da linguagem correta,
empenhando-se em ações como:

58

•

apontar os avanços dos alunos;

•

dar dicas para melhorar o que já foi realizado;

•

problematizar o que está posto, exercitando o processo de pensar e refletir do
estudante.
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O tutor deve se preocupar em dar feedbacks construtivos
e positivos, personalizados e no tempo necessário para que o
estudante seja atendido, evitando sentimentos de isolamento e
abandono.

Ritmo e Constância
O ritmo e a constância do feedback dependem de vários fatores, mas é desejável
que sejam acordadas as regras de participação e o tempo esperado para o feedback no
início do curso e que essas regras sejam cumpridas. Alguns programas estabelecem, por
exemplo, o prazo máximo de 24 horas para responder às dúvidas dos cursistas e de uma
semana para o feedback das atividades.

Vamos
conhecer
agora,
alguns
exemplos de Feedbacks estruturados
para promover a avaliação formativa dos
alunos!

Exemplo 1: feedback para avaliação de fórum temático
Olá nome do aluno, O fórum de discussão da Unidade 1, teve como objetivo
debater acerca dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem e o Moodle no processo de
ensinoaprendiza-gem a distância.
Os critérios de avaliação observados neste fórum foram:
•

comentários e observações coerentes com o tema proposto: até 8 pontos;

•

atitude de propor novas indagações: até 2 pontos;

•

debate com os colegas: até 10 pontos.
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Avaliação:
Nome do aluno, percebo que você participou apenas uma vez do fórum da Unidade
1, deixando seu comentá r ioacerca da questão proposta, nesse sentido considero que
sua participação atendeu ao critério “comentários e observações coerentes com o tema
proposto”, bem como valorizou a exposição de um dos
colegas. É interessante contar com sua participação de modo mais efetivo nos
próximos fóruns. Caso esteja com alguma dificuldade, não hesite em me procurar.
Portanto, sua nota é xx do total possível de x.
Abraço, Tutor.

Exemplo 2: feedback para avaliação de tarefa com a evolução do
arquivo comentado para o(a) aluno/aluna.
Oi, nome do aluno, Com base nos critérios de avaliação desta tarefa, a pontuação foi
divididada seguinte maneira:
•

Questão 01: 3,0

•

Questão 02: 3,0

•

Questão 03: 4,00

Sua nota foi: 9,0/10,0
Segue, em anexo, sua tarefa com minhas observações.
Abraço, Tutor.

Observação: nesse exemplo, o tutor devolve a tarefa do aluno comseus comentários,
utilizando o corretor automático do Word, bem como as suas caixas de comentários.
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3.5.3 – Utilização de recursos tecnológicos como suporte à tutoria
O tutor precisa estar familiarizado com as TIC, pois junto com o professor é responsável
pela prática pedagógica, promove interação e interatividade com vistas aos objetivos
da formação e orienta o processo educativo. Sua fluência tecnológica e pedagógica
potencializa a participação e o diálogo no AVA. Manipulando as ferramentas do Moodle
e demais TIC, o tutor atribui maior significado à construção do conhecimento coletivo no
AVA.
Várias tecnologias de comunicação e informação estão disponíveis atualmente,
tais como blogs, editores de áudio, vídeo e imagem, Skype, WhatsApp, ferramentas
desenvolvidas pela Google como Google Drive e Youtube, e as redes sociais como
Facebook e Instagram.
Todas essas tecnologias podem ser exploradas no ambiente virtual de aprendizagem,
considerando sempre o perfil da turma e os objetivos de aprendizagem. O tutor pode se
valer delas para potencializar discussões, problematizar, esclarecer dúvidas de conteúdo
e motivar os alunos.

Existem diversas ferramentas disponíveis na
internet para a produção de conteúdo on-line.
Vamos conhecê-las?

Canva: é um programa de produção de conteúdos visuais. O editor
de fotos on-line do Canva permite que você aplique filtros, altere
brilho,con-traste e saturação, realize recortes e configure diferentes
tamanhos de imagens.
Powtoon: Com o Powtoon, você pode criar vídeos de demonstração
rapidamente e obter resultados profissionais. A funcionalidade de
arrastar e soltar é fácil de aprender e muito divertida. É um recurso
ideal para fazer apresentação animada.
Goconqr.com: mapas mentais para a compreensão de assuntos
complexos. Criando um mapa mental, o contexto do material de
estudo ou de trabalho torna-se evidente rapidamente, por meio da
conexão de tópicos e ideias. Além disso, o mapa pode ser visto como
vídeo. Possui flashcards, quizzes, notas e fluxogramas.
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3.5.4 - Recursos Educacionais Abertos
O tutor e os demais envolvidos na educação on-line, como professores e alunos,
podem contar com os recursos educacionais abertos (REA) na mediação do processo de
ensino e aprendizagem on-line. Estamos nos referindo a materiais de ensino ou pesquisa
sob domínio público ou licenciados de maneira aberta, de modo que seja possível a sua
utilização ou adaptação por terceiros.
Entre os recursos educacionais
abertos, podemos encontrar livros,
cursos, artigos, softwares, vídeos,
imagens, ferramentas ou técnicas para
apoio ao processo de aprendizagem.
Esses recursos podem ser produzidos
por qualquer pessoa ou grupo, e inseridos
na web para o público em geral.

O Sistema Universidade Aberta do Brasil passou
a adotar, por meio da Portaria CAPES nº 183, de
21/10/2016, o licenciamento aberto de todos os
materiais didáticos produzidos na e para a UAB.
Você sabe o que isso significa?

Sei sim! Significa que o acesso a esses materiais é
gratuito! Além disso, podem ser revisados, traduzidos,
adaptados ou recombinados, resguardados os direitos
autorais pertinentes. Todo esse acervo digital está
disponível no Portal eduCAPES.
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3.5.5 - Plágio
O plágio configura-se quando há uma cópia de conteúdo produzido por terceiros, sem
citar a fonte. Pode ocorrer de diferentes maneiras: cópia integral ou de parte do conteúdo,
paráfrase sem atribuir a fonte, dados de pesquisa sem mencionar a fonte, cópia de trechos
de diferentes textos formando um mosaico de plágio, autoplágio (copiar textos de própria
autoria), cópias de imagens, gráficos ou outros conteúdos visuais e invenção de citações.
Essa prática pode ocorrer no contexto acadêmico e ser considerada crime, de acordo
com a Lei dos direitos autorais, n. 9.610/1988.
Como tutor, fique atento às possibilidades de plágio na avaliação das produções dos
alunos. Analise com cuidado o material entregue. Faça buscas na internet, sempre que
suspeitar de prática de plágio. Nesses casos, converse com o aluno individualmente e o
oriente acerca das formas corretas de citação e das consequências do plágio.
Durante o curso de Formação de tutores para a UAB na UnB, estudamos as funções,
as competências e a prática do tutor on-line. Nosso foco foi a tutoria na Universidade
Aberta do Brasil na UnB, cujo modelo predominante é o colaborativo.

Você pode utilizar o conteúdo do curso, bem como
os materiais disponíveis sempre que tiver necessidade
durante o exercício da tutoria.

Lembre-se, ainda, de compartilhar experiências, dúvidas e caminhos com a equipe
responsável pela oferta da disciplina e ou do curso, especialmente os professores
supervisores e demais tutores.

Conte também com os diferentes recursos
e ferramentas disponíveis na internet para
apoiar a sua prática. Bom trabalho!
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