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Introdução

O sistema de ensino a distância requer a participação 
fundamental de um profissional que esteja em contato 
constante com os alunos através de um ambiente virtual 
e que esteja em sintonia com esse grupo que pretende 
adquirir conhecimentos através de métodos, técnicas e 
recursos diferentes do modelo típico de educação 
presencial.

A Educação a Distância (EAD) promove o auto-
estudo onde o aluno é acompanhado e supervisionado 
pelos tutores virtuais que planejam, orientam, facilitam, 
partilham e retro-alimentam conhecimentos que dispõe, 
segundo Torres [1] de materiais impressos e dos meios 
tecnológicos suficientes para não deixar lacunas no 
processo, devido a distância física entre os 
participantes. 

Esse tutor virtual que deve estar em contato direto 
com o aluno precisa despertar constantemente no 
aprendiz o interesse e a motivação pela aprendizagem, 
além de orientá-los quanto as atividades e exercícios 
apresentados pelo material impresso ou postados no 
ambiente virtual, devendo utilizar de todos os recursos 
disponíveis para tal, desde mensagens por e-mail, 
fóruns, chats, pesquisa pela internet, indicação de sites, 
incentivando a troca de informações e de experiências, 
pois que seus alunos não são crianças e já dispõe de um 
conhecimento prévio que pode e deve ser explorado e 
compartilhado.

Na EaD a interação entre professor e aluno tem de 
ser mediatizada por uma combinação dos mais 
adequados suportes técnicos de comunicação, o que 
torna esta modalidade de educação bem mais 
dependente da mediatização que a educação 
convencional, de onde decorre a grande importância 
dos meios tecnológicos. [2] 

Contudo, o que é mais importante: o domínio que o 
tutor tem sobre os meios tecnológicos ou a forma como 
ele usa esses recursos e explora suas possibilidades 
para a construção do conhecimento de seus alunos? 
Esse novo estilo de pedagogia (dependendo das 
interpretações e das filosofias que regem a instituição 
de ensino a EAD) pode ser catalisado, gerenciado, 
vivenciado como um processo emancipatório e crítico 

da formação do ser humano ou como um processo de 
alienamento e treinamento dos indivíduos.

Assim, o investimento em educação é fundamental, pois 
diante do grande avanço social, econômico, educacional e 
tecnológico que está ocorrendo há necessidade em se 
investir na formação de cidadãos conscientes e ativos, 
preparando e qualificando profissionais, que auxiliem no 
desenvolvimento social, não basta apenas soluções 
tecnológicas e equipamentos de última geração para se 
alcançar os objetivos educacionais propostos... para EAD 
[3].  E, por isso a Capacitação em Tecnologia e Educação a 
Distância enfoca o uso das novas tecnologias como fator 
preponderante na formação continuada dos tutores, para 
subsidiar suas atividades de ensino no contexto da EAD.

Atualmente, o conceito de capacitar o sujeito não está 
ligado apenas ao seu treinamento para atuação no trabalho, 
Guerreiro e Malavazi [4] informam que vai mais além, pois 
visa ao aumento da produtividade e da integração do 
mesmo em seu ambiente de trabalho, proporcionando-lhe 
maior satisfação e bem-estar social.

A coordenação de Educação a Distância da Universidade 
Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) está 
desenvolvendo esses conceitos através da formação 
continuada dos tutores virtuais, a fim de que os mesmos 
possam vivenciar uma atividade profissional mais 
embasada teoricamente na sua função de educador à 
distância. Além de proporcionar aos mesmos uma 
experiência onde assumam a posição de alunos e vivenciem 
a aprendizagem por meio da metodologia a distância com a 
presença de um professor.

Diante disso, a proposta da formação continuada é 
proporcionar um capital humano especializado em 
Educação a Distância para atuar nas funções de docência e 
tutoria, com isso surge a necessidade de um curso que 
aborde tópicos relevantes a tecnologia e educação a 
distância, voltada aos ambientes virtuais de aprendizagem e 
também aos aspectos cognitivos.

Assim, o objetivo dessa formação envolve a discussão
das diversas faces da prática pedagógica no contexto de 
Educação a Distância baseada na web, tornando os alunos 
do curso proficientes no desenvolvimento de metodologias 
de ensino a distância para ambientes on-line e no processo 
de avaliação e tutoria a distância; o atendimento a demanda 



da sociedade por formação de profissionais 
especializados gerando oportunidades para docentes e 
discentes do curso realizarem pesquisas e projetos na 
área de tecnologia e educação a distância; a difusão do 
uso da Tecnologias de Informação e Comunicação 
(TICs) no ensino a distância.
Material e métodos
A. Cursistas:

O curso denominado Formação para Educação a 
Distância tem duração de um ano, no qual o público 
alvo são os tutores virtuais que atuam na UFRPE com 
Educação a Distância. Todos os tutores atuantes foram 
convocados a participar da capacitação como fator 
imprescindível para continuar ou iniciar na tutoria desta 
instituição, formando uma turma com 29 integrantes.

B. Ambiente virtual:

A Plataforma Moodle é o ambiente virtual da 
aprendizagem e todo material didático desenvolvido 
nas disciplinas fica disponível nesse ambiente com 
textos para leitura, dicas de sites, atividades que 
envolvem participação, análise e respostas individuais 
ou em grupo. O início do curso conta com um encontro 
presencial para integrar os participantes, apresentando 
a proposta do curso e o ambiente virtual. Todas as 
disciplinas contam com um encontro presencial e cada 
disciplina acontece após finalização da que ocorre no 
momento.

A Plataforma Moodle está disponível para acesso 24 
horas por dia e como o curso é a disponibilizado à 
distância toda comunicação entre o professor, a 
coordenação e os cursistas é efetivada através da 
internet com uso de chats, fóruns de debate, lista de 
discussão, mensagens pelo próprio ambiente e e-mails.

C. Funções:

Os cursistas são acompanhados pelos professores 
que desempenham a função de verificar a participação 
dos mesmos de acordo com a disciplina que atuam, 
corrigir as atividades, postar observações, motivar os 
cursistas e avaliá-los. O registro de todas as atividades 
dos participantes, por meio de questionamentos, 
dúvidas, discordância, sugestões e propostas 
representam a maneira como ele se apropriou do 
conhecimento e também faz parte do processo 
avaliativo.

Tanto o professor como os participantes são 
acompanhados também pela coordenação do curso que 
procura identificar as dificuldades e oferecer o máximo 
de subsídios aos professores para que ocorra uma 
melhor depuração do processo. Cabe ao coordenador 
também estimular a comunidade de aprendizagem ao 
diálogo, participação e produção das atividades 
propostas pelos professores.

Resultados e discussão

A realização dos exercícios propostos, a participação 
quantitativa e qualitativa no ambiente virtual de 

aprendizagem, a realização de leitura do material didático, 
a participação nos fóruns e chats, a motivação 
argumentativa através das respostas às atividades 
proporcionou a equipe de coordenação verificar que na 
primeira semana houve participação de 93,10% dos 
cursistas, sendo que 62,06% entregaram suas atividades no 
prazo estabelecido. Contudo na segunda e terceira semana 
houve um decréscimo na participação. Foi constatado que 
na segunda semana participaram do ambiente apenas 
48,27% dos cursistas e dentre estes apenas 27,58% 
entregaram sua atividade na data correta. Na terceira 
semana, novamente apenas 27,58% entregaram suas 
atividades no prazo convencionado pela professora. 

Diante desse fato, foram necessárias algumas 
providências para restabelecer a participação motivação 
dos alunos. Assim, a coordenação passou a entrar em 
contato direto com cada aluno em particular, através de e-
mails pessoais e não mais ao grupo com tarefas pendentes. 
Estes e-mails diretos e individuais procuraram motivá-los a 
participar, demonstrando interesse em mantê-lo na tutoria 
da instituição e estimulá-lo a ampliar seus conhecimentos e 
se qualificar para continuar sua atuação de forma mais 
embasada teoricamente e também na prática, 
experienciando o lugar de aluno de EAD, fazendo-o refletir 
sobre sua experiência e sua prática enquanto profissional.

Após esses e-mails foram retiradas algumas dúvidas dos 
cursistas, eles se sentiram escutados em suas dificuldades e 
problemas, foram estabelecidos novos prazos e 
solucionados os problemas decorrentes da desmotivação e, 
com isso, os cursistas estão mais atuantes e mantendo 
contato com o professor e coordenação de forma mais 
dinâmica, questionando com mais freqüência quando não 
compreendem o que foi solicitado e passando e-mails 
explicativos quando impossibilitados de executar a 
atividade solicitada no prazo estabelecido. 

Assim, a atividade da terceira semana apesar do atraso 
foi realizada por 89,65% dos integrantes e na quinta e sexta 
semana houve a participação de 93,10% dos participantes. 

Na sexta semana houve a desistência de três tutores: um 
deles afastou-se por problemas pessoais e familiares e 
solicitou retornar quando houver nova turma; os outros dois 
decidiram se afastar do perfil da tutoria.

Considerando o trajeto até agora percorrido, pode-se 
afirmar que o desafio e o empenho em manter a qualidade 
da equipe profissional e em número suficiente para que a 
programação da EAD seja oferecida com êxito, 
preparando-os e desenvolvendo-os para que tenham 
condições permanentes de lidar com as mudanças e com a 
inovação tem refletido na atuação dos profissionais 
enquanto tutores. 

E com isso, a equipe da coordenação pode verificar os 
verdadeiro sujeitos comprometidos com a tarefa de tutoria, 
com o real interesse e motivação em investir na atividade 
de Educação a Distância. 

Agradecimentos
Agradecemos a SEED/MEC/CAPES/FNDE pelo 

incentivo financeiro dado através da bolsa de pesquisa, à 



Coordenação de Educação a Distância pelo apoio, 
juntamente com a UFRPE.

Referências

[1] TORRES, P.L. Laboratório on line de aprendizagem, uma 
proposta crítica de aprendizagem elaborativa para a 
educação. 2004.

[2] BELLONI, M.L. Educação a distância. Campinas: Autores 
Associados (Coleção Educação Contemporânea), 2003.

[3] TORRES, P.L. 2003. Pioneirismo em educação a 
distância: a experiência do  Rio Grande do Norte, pg 17.

[4] GUERREIRO, M.A.D., MALAVAZI, E. 2008 (Online) EAD –
Educação a distância: a nova concepção em capacitação e 
desenvolvimento. Homepage: 

http://www.nead.ufmt.br/NEAD2006/publ

icaacao/download/Autonomia_-
_Oreste107.doc


