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[...] a teoria não muda o mundo, mas é condição para 

mudá-lo. Assim, a relativização do poder da educação 

escolar vem também a reforçar o papel central da 

reflexão, considerados, no entanto os limites de 

aprendizagem, que pode no máximo chegar a uma 

resposta gama, ou seja, à reestruturação de conceitos. 

Somos funcionários da teoria, nós professores. A 

consciência desses limites é importante, porque é a opção 

teórica que faz o corte epistemológico que vai definir o 

objeto da educação escolar, na verdade não é apenas uma 

opção teórica, mas uma opção de vida. 

 (WACHOWICZ, 2002, p. 28) 
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RESUMO 

 

 

Este estudo objetivou refletir criticamente sobre os saberes e práticas docentes para a Tutoria 

a Distância no Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem (AVEA) sob o viés teórico do 

“pensamento complexo” proposto por Edgar Morin (2002), do “ensino prático reflexivo” 

discutido por Donald Schön (2000) e da “epistemologia da prática profissional dos 

professores” refletidos por Maurice Tardif (2007). Metodologicamente, a partir da minha 

experiência enquanto Tutora a Distância, conduzi esse construto teórico, de natureza 

qualitativa, sob o enfoque fenomenológico subjetivista-compreensivista na perspectiva do 

método fenomenológico filosófico, apresentado por Spiegelberg (1971). Esse método 

permitiu-me fazer uma reflexão teórica sobre minha prática pedagógica enquanto fenômeno 

educacional num AVEA – aqui se configurando como campo educacional empírico. Nesse 

sentido, foi feito um “esforço hermenêutico” para compreender o todo (a tutoria a distância) a 

partir do individual (minha experiência), através da análise das categorias “Tutoria a 

Distância”, “Ensino Online” e “Aprendizagem via Internet” sob a luz dos principais teóricos 

que pensam a Tutoria e a Educação Online. Para identificar o fenômeno das interações 

construídas no AVEA em seus aspectos objetivos e subjetivos, recorri à caracterização de 

“fenômeno” feita por Lofland (1971) e às dimensões observacionais apresentadas por 

Spredley (2009). Como resultado, apresento uma reflexão crítica sobre o papel da tutoria a 

distância no ensino online propondo um conjunto de saberes, competências e princípios para a 

prática docente do professor-tutor com o intuito de promover a construção da aprendizagem 

colaborativa, reflexiva e formativa no AVEA. Por fim, mesmo tendo ciência das limitações, 

pretendo com este trabalho contribuir com as discussões no campo da Epistemologia da 

Prática Docente no Ensino Online, além de destacar a importância da formação continuada 

para a Tutoria a Distância visando a qualidade do ensino e da aprendizagem via Internet. 

 

Palavras-Chave: Tutoria a Distância. Ensino Online Prático-Reflevivo. Aprendizagem 

Colaborativa, Reflexiva e Formativa. Saberes e Competências. Epistemologia da Prática 

Docente. 
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ABSTRACT 

 

 

 

This study aimed to reflect critically on the knowledge and teaching practices for Distance 

Tutoring in Virtual Environment for Teaching and Learning (AVEA) under the theoretical 

bias of "complex thinking" proposed by Edgar Morin (2002), the "practical teaching 

reflective" discussed by Donald Schön (2000) and "epistemology of practice teachers 

'professional' reflected by Maurice Tardif (2007). Methodologically, from my experience as 

Tutor Distance, lead this theoretical construct, qualitative, phenomenological approach 

under the subjectivist-compreensivista the philosophical perspective of the phenomenological 

method, presented by Spiegelberg (1971). This method allowed me to make a theoretical 

reflection on my teaching practice as an educational phenomenon AVEA - here shaping up as 

empirical educational field. Thus, it was made a "hermeneutic effort" to understand the whole 

(tutoring distance) from the individual (my experience), through the analysis of the categories 

"Tutoring Distance", "Online Education" and "Learning via Internet "in light of the major 

theorists who think the Mentoring and Education Online. To identify the phenomenon of 

interactions built in AVEA in its objective and subjective aspects, resorted to the 

characterization of "phenomenon" made by Lofland (1971) and dimensions submitted by 

observational Spredley (2009). As a result, I present a critical reflection on the role of 

mentoring in the distance online education by proposing a set of knowledge, skills and 

principles to the teaching practice of teacher-tutor in order to promote the construction of 

collaborative learning, reflective and formative AVEA. Finally, even though science of 

limitations, this study intend to contribute to the discussions in the field of Epistemology in 

Educational Practice in Online Teaching, and highlight the importance of continuing 

education for Distance Mentoring seeking the quality of teaching and learning via Internet. 

 

Keywords: Tutoring Distance. Online Teaching Practical-Reflevivo. Collaborative Learning, 

Reflective and Formative. Knowledge and Skills. Epistemology in Educational Practice. 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

“[...] estamos num planeta de tantas comunicações e pouca compreensão.”  

(Edgar Morin, 1995, p.43) 

 

 

De forma irreversível a Internet transformou a vida do homem contemporâneo, 

tecendo suas vidas (CASTELLS, 2003).  A contemporaneidade, marcada pelos avanços das 

Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC), tem experimentado a quebra do 

binômio tempo-espaço, a ditadura da velocidade e as urgências advindas pelas inovações 

tecnológicas, provocando, assim, novos contextos comportamentais (im)postos pela 

Sociedade em Rede (CASTELLS, 2002) 

É Castells (2002) que também destaca o quanto e de que forma estas tecnologias vêm 

desempenhando papel decisivo em nossa sociedade ao proporcionarem a formação de redes 

de comunicação e informação.  Caracteriza-se, assim, a Sociedade em Rede apresentada como 

a sociedade da conexão, da interatividade e dos aparatos informáticos.  

Sobre esse contexto, Corrêa (2009) fala de novos saberes e novas vivências na 

cibercultura vinculados às características de uma sociedade conectada e informacional. 

Segundo a autora: 

[...] a sociabilidade que ocorre por meio das redes digitais de informação e 

comunicação exige de seus participantes uma imersão tanto intelectual 

quanto prática para acompanhar a aceleração tecnológica, o uso de diferentes 

aparatos de informática e telecomunicação, o domínio de uma linguagem 

especialmente construída (a hipermídia) e a lógica da não-linearidade e da 

bidirecionalidade dos fluxos comunicacionais (CORRÊA, 2009, p.1) 

 

Segundo Toffler, o que vivemos é uma nova forma de economia baseada no 

conhecimento, a qual a informação passa a ser riqueza, a ser distribuída, bem como os meios 

de informação que a produzem (TOFFLER, 1990, p.389), categorizando a sociedade em 

“inforrica” e “infopobre” (Ibid, 384). Conforme Toffler (1990), numa sociedade da 

informação o sistema educacional deve ser articulado com o sistema de meios de 

comunicação e pelo completo desenvolvimento dos princípios da interatividade, mobilidade, 

conversabilidade, conectividade, ubiquidade e globalização, considerados por ele como os 

princípios definidores do sistema de meios de comunicação do futuro, através da formação 

qualificada dos indivíduos para viverem no futuro. 

Diante dessa realidade, o fenômeno das tecnologias da inteligência, da comunicação 

e do imaginário exige cada vez mais reflexão (MARTINS e SILVA, 2003, p.9), pois, novos 

paradigmas, novas culturas e novas gerações merecem novas abordagens as quais devem ser 
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acompanhadas por reflexões teórico-epistemológicas capazes de perceber e compreender a 

atual sociedade multidimensional e complexa. Nesse contexto, um dos principais problemas, 

por exemplo, é o paradoxo entre a multiplicação das formas de comunicar e a redução da 

capacidade de compreensão entre os comunicantes.  Sobre ele Edgar Morin afirma: “não basta 

multiplicar as formas de comunicação, também é preciso compreensão” (1995, p.43). Para 

resolver esta questão que não é simples e que perpassa pela capacidade dos sistemas 

educacionais em qualificar o ensino, Morin (2003) defende uma “reforma do pensamento e da 

universidade” no sentido de promover um pensamento complexo para compreender e se 

comunicar com a atual sociedade. 

Assim, uma questão que se impõe é quanto aos usos das TDIC no campo da Educação. 

Por compreender que o papel da Educação seja formar criticamente o indivíduo de modo 

coerente com as transformações de seu tempo e contexto é que defendo uma formação 

continuada e postura reflexiva por parte daqueles que formam e são formados para o ensino.  

Quanto à apropriação reflexiva do conhecimento esta é, segundo Giddens (2002), uma 

das características da modernidade: ser regida pelo princípio da reflexividade institucional. 

Com o advento da modernidade, a tradição foi substituída pela razão de forma que o 

pensamento está na base de toda a ação. Entretanto, a sensação de certeza que deveria imperar 

não foi estabelecida, pois, ao mesmo tempo em que o mundo é constituído através de 

conhecimento reflexivamente aplicado, esse mesmo conhecimento está sempre a mercê de ser 

revisado (GIDDENS, 2002). Segundo o autor,  

 

 A modernidade é uma ordem pós-tradicional, mas não uma ordem em que 

as certezas da tradição e do hábito tenham sido substituídas pela certeza do 

conhecimento racional [...] A modernidade institucionaliza o princípio da 

dúvida radical e insiste em que todo o conhecimento tome a forma de 

hipótese – afirmação que bem podem ser verdadeiras, mas que por princípio 

estão sempre abertas à revisão e podem ter que ser, em algum momento, 

abandonadas (GIDDENS, 2002, p.10). 

 

Para Giddens (2002), o eu e os contextos institucionais são construídos 

reflexivamente, o que torna a reflexividade um fato institucional que abrange e organiza 

também os ambientes de conhecimento. Assim, uma questão que se coloca é como a 

Educação se organiza (ou deve ser organizar) diante do princípio da reflexividade 

institucional “como elemento constitutivo de sua organização e transformação” (GIDDENS, 

2002, p.26) 
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É nesse contexto em que se insere a Educação a Distância via Internet – a modalidade 

EaD.  No atual mundo globalizado, fragmentado, fluido e postulado pela velocidade em que 

vivemos, a Educação a Distância via Internet apresenta-se como uma modalidade de ensino 

com o potencial para a ampliação das possibilidades formativas do aluno tornando-o apto ao 

futuro, hoje (TASSIGNY, 2007).   

Esse estudo vai tratar, pois, da necessidade de qualificação dos profissionais que 

atuam na formação docente a distância.  Como deve ser pensada a formação docente para 

atuar na/para a sociedade contemporânea? Como os profissionais da Educação a Distância via 

Internet devem promover o ensino mediante a centralidade que os meios tecnológicos 

adquirem como recursos didáticos? Como proceder neste momento em que o processo da 

aprendizagem deve ser apreendido de forma reflexiva tanto pelos professores como pelos 

alunos?  

Moran (1998, p.129) coloca que ensinar e aprender passam a ser um processo 

compartilhado que passa a depender que educador e educando tenham novas posturas. Na 

Educação a Distância a distância física é diluída pela virtualidade, tornando presente o 

distante. Nesse caso, a presença e a distância passam a ser medidas não pela proximidade 

física, mas pelo grau de interações e interatividade em rede.  Para Moran (2007), a EaD é 

caracterizada pela proximidade entre os indivíduos, por meio da conectividade em tempo real 

que permite a possibilidade de aumento de diálogo e a formação de comunidades de 

aprendizagem. Ele afirma: 

 

A digitalização permite registrar, editar, combinar, manipular toda e 

qualquer informação, por qualquer meio, em qualquer lugar, a qualquer 

tempo, traz a multiplicação de possibilidades de escolha, de interação. A 

mobilidade e a virtualização nos libertam de espaços e tempos rígidos, 

previsíveis, determinados. (MORAN, 2007, p.89) 

 

A Internet, como instrumento para aprendizagem, possibilita estratégias didático-

pedagógicas que podem promover o exercício da pró-atividade, da pesquisa, da inserção 

digital e do letramento digital; pode enriquecer, quando bem utilizada pelo professor, o 

processo de ensino e aprendizagem. Ela não só proporcionou a redefinição de categorias 

disciplinares como a desconstrução do conceito de “tempo” e “espaço” como, também, 

mudou a forma de fazer negócios e de estar no mundo. Aliás, a Internet também criou outros 

mundos (Second Life, redes sociais, chats), outros tempos e espacialidades (ciberespaço) – os 

quais pode-se afirmar, fazem parte do que Pierre Lèvy chama de Cibercultura (2010). Como 

resultado, multiplicaram-se os objetos e as fontes de pesquisas, também os atores (com a 
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redefinição e fragmentação do trabalho docente) e os cenários (os campos empíricos) da 

Escola e das salas de aulas físicas, passou-se a pesquisar os Ambientes Virtuais de Ensino e 

Aprendizagem (AVEA).   

A Educação mudou e devem mudar todos os que fazem parte do sistema educacional. 

Tanto os professores não podem mais se colocar como os únicos detentores da informação e 

nem mesmo do conhecimento, como os alunos devem compreender que é necessário 

reaprender a aprender em constantes e colaborativos processos de aprendizagem para se 

situarem de forma crítica e reflexiva na contemporaneidade.  

Nesse sentido, pretendo discutir sobre a Educação na sociedade do conhecimento 

visando refletir como deve ser a formação e qualificação docente para ensinar e promover a 

aprendizagem via Internet. Para tanto, analiso os fundamentos pedagógicos para o Ensino 

Online discutindo sobre o papel do professor-tutor na/para a mediação e interação no 

Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem (AVEA) visando a aprendizagem colaborativa, 

reflexiva e formativa. O objetivo é refletir sobre a Tutoria a Distância no Ensino Online e 

contribuir com o campo da Epistemologia da Prática Docente.  

 

 

1.1.MOTIVAÇÃO PESSOAL  

 

Em 2008, ingressei na Educação a Distância via Internet (EaD) como formadora de 

professores para a Educação Básica (Licenciatura), como Tutora Presencial Instituição de 

Ensino Superior (IES)
1
 privada e também Tutora a Distância numa IES vinculada ao 

Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB)
2
.  Cada uma dessas instituições conta com 

um modelo de Educação a Distância (EaD) diferenciado, o que redefine as funções do 

professor de acordo com a metodologia de EaD adotada que pode ser do tipo semi-presencial 

ou totalmente a distância. Contudo, minha experiência demonstrou que, independente das 

metodologias de EaD aplicadas, ambas as IES apresentaram problemas e complicadores no 

                                                           
1
 Neste estudo não serão identificadas as instituições, por não pretender fazer um estudo de caso, conforme será 

explicado mais adiante da Discussão Metodológica. 
2
 Criada em 2005, a Universidade Aberta do Brasil (UAB) é um sistema integrado por universidades públicas 

que oferece cursos de nível superior para camadas da população que têm dificuldade de acesso à formação 

universitária, por meio do uso da metodologia da Educação a Distância. O público em geral é atendido, mas os 

professores que atuam na educação básica têm prioridade de formação, seguidos dos dirigentes, gestores e 

trabalhadores em educação básica dos estados, municípios e do Distrito Federal. Hoje, o Sistema é coordenado 

pela Diretoria de Educação a Distância (DED) da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (Capes). Atualmente a Universidade Aberta conta com 7e78 polos de apoio presencial ativos com 

bibliotecas, salas de tutoria, laboratórios de informática, internet, tutoria à distância e laboratórios didáticos. São 

mais de 42 mil alunos. A meta para 2014 é de mil polos e 600 mil alunos. Cf. http://www.uab.capes.gov.br  

http://www.uab.capes.gov.br/
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processo de ensino e aprendizagem: alunos e professores com dificuldades para lidar com a 

nova realidade de ensinar e aprender via Internet, incluindo eu mesma que até então não tinha 

qualquer tipo de qualificação para atuar como Tutora. 

Na Instituição em que fui Tutora Presencial, a metodologia
3
 de EaD aplicada  era a 

do tipo semi-presencial com encontros semanais para orientação e correção das atividades na 

própria Unidade Pedagógica (UP). Nesse modelo não havia a prática da Tutoria a Distância, 

somente a Tutoria Presencial como objetivo de coordenar e monitorar todas as atividades – 

tanto pedagógicas quanto administrativas – informando e relatando quaisquer problemas ao 

Coordenador da Unidade Pedagógica. Quanto às atribuições pedagógicas este recebia 

orientações semanais pelo professor responsável pela Disciplina sendo obrigatório assistir via 

satélite o treinamento de como conduzir as atividades presenciais, ficando bem claro que o 

Tutor Presencial não poderia ministrar aulas, somente tirar dúvidas. 

Já na experiência da IES que venho atuando como Tutora a Distância, a metodologia 

EaD de ensino aplica-se quase que totalmente a distância, contando apenas com encontro 

presencial obrigatório para Avaliação. Quanto à função dos professores, é o Tutor a Distância 

– foco desse estudo – que tem por função tirar dúvidas dos alunos, orientá-los e motivá-los 

com sua prática se estabelecendo totalmente a distância no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem – AVA
4
 – por meio da Plataforma Moodle.  O Tutor a distância, segundo o 

Edital da UAB coloca, deve ser um “orientador acadêmico com formação superior adequada 

que será responsável pelo atendimento dos estudantes via meios tecnológicos de 

comunicação”.
5
  

As experiências vêm mostrando que o processo e a relação de ensino-aprendizagem na 

modalidade EaD, via de regra, depende em grande medida que o aluno saiba usar as 

tecnologias digitais, ou indo além, que o aluno perceba que essa modalidade não se apresenta 

mais fácil que a presencial, ao contrário, torna-se mais difícil por exigir outro perfil que não é 

mais do aluno que espera do professor o conhecimento pronto e arrumado, mas que vai 

construir como coautor, juntamente como professor, seu caminho de aprendizagem.  Assim, 

torna-se necessário que o professor-tutor conheça o perfil de seus alunos, por entender que, 

tendo conhecimento de como este aluno pensa e como se comporta pode-se identificar os 

                                                           
3
 Esse relato está baseado na experiência que tive como Tutora Presencial em 2008-2009. Portanto, não pretende 

relatar a atual metodologia aplicada pela Instituição, caso esta tenha sido modificada. 
4
 Nomenclatura utilizada por esta Instituição. Contudo, este estudo utilizará a sigla AVEA – Ambiente Virtual de 

Ensino e Aprendizagem, conforme justificarei mais adiante. 
5
 Edital nº 1, de 16 de dezembro de 2005 chamada pública para seleção de Pólos municipais de apoio presencial 

e de cursos superiores de instituições federais de ensino superior na modalidade de educação a distância para o 

“Sistema Universidade Aberta Do Brasil - UAB”. Disponível em 

http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/edital_dou.pdf  

http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/edital_dou.pdf
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problemas tangíveis e contingentes visando antecipar-se aos problemas, no sentido de 

diminuir o alto índice de evasão que a EaD enfrenta.  É preciso que os tutores busquem 

continuamente sua capacitação e qualificação que lhes deem competências para identificar as 

práticas que tornam efetivas o ensino a distância.  

Diante do que foi colocado, julgo importante refletir sobre a prática da tutoria a 

distância no sentido de analisar como atuar nesse outro universo de ensino e aprendizagem 

que é o ambiente virtual, uma vez que os saberes e práticas pedagógicas do ensino presencial 

não são mais pertinentes para o Ensino Online. Minha motivação perpassa pelo compromisso 

profissional, enquanto professora da modalidade EaD, com o ensino e a aprendizagem online  

de qualidade. Essa preocupação com o futuro da formação de professores na modalidade EaD 

conduziu-me a ingressar no Mestrado em Educação na Linha de Pesquisa “Formação de 

Professores: saberes e competências” por me permitir questionar e refletir sobre essa 

problemática e contribuir com a pesquisa acadêmica e com a Educação Superior a Distância 

via Internet. 

 

 

1.2.PROBLEMÁTICA E JUSTIFICATIVA 

 

 

Considerando as dificuldades inerentes à prática da Tutoria a Distância por ser uma 

prática de ensino que se estabelece no ambiente virtual e mediante as inquietações que minha 

prática trouxe, busquei com este estudo refletir e discutir sobre as reconfigurações da relação 

ensino-aprendizagem entre tutor (aqui denominado professor-tutor) e alunos no Ambiente 

Virtual de Ensino e Aprendizagem (AVEA). Acrescento a categoria “Ensino” à sigla AVA, 

por entender que nesse ambiente é preciso que se destaque a função pedagógica do Tutor a 

Distância – que é professor – uma vez que entendo que não ocorre aprendizagem 

sistematizada se não houver Ensino. Com isso não quero afirmar que não haja outros tipos de 

aprendizagens em que o aluno não possa construir seus percursos, mas para a formação 

docente em uma determinada área de conhecimento, é preciso sim que haja um professor 

formador para ensinar e orientar a formação.  

A Educação a Distância via Internet (EaD) passa a ser implantada na Educação Superior 

objetivando a formação docente em larga escala. Aliando os avanços das Tecnologias Digitais 

de Informação e Comunicação (TDIC) à necessidade de ampliação do acesso ao ensino 
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superior para a formação qualificada de professores, as Instituições de Ensino Superior (IES) 

vêm sendo organizadas para instalar e estabelecer a EaD como modalidade de ensino.  

Nesse contexto, pensar em Educação Superior na contemporaneidade leva-nos a refletir 

sobre a qualidade da organização e metodologias em que estão sendo pautadas as bases para a 

formação docente a distância, uma vez que esse processo vem carregando em seu bojo muitos 

questionamentos e problemas (GIOLO, 2006).  Dentre os problemas destacam-se aqueles 

atrelados aos saberes e competências para o uso das TDIC na medida em que não são todos os 

envolvidos nessa nova modalidade de ensino que estão preparados para responder aos 

desafios atuais colocados pela “sociedade em rede” apontada por Castells (2002). Assim, se 

por um lado, o sistema educacional entende como urgente promover a ampliação do acesso à 

Educação Superior, por outro lado, a maior parte dos profissionais que trabalha nesta 

modalidade de ensino não está preparada para ensinar via Internet – e, muito menos, os alunos 

em aprender a distância. 

É necessário conhecer e analisar o perfil dos docentes e discentes que estão atuando ou 

estudando na modalidade EaD. Um dos problemas identificados é a falta de familiaridade e 

qualificação do aluno para usar as TDIC além da dificuldade no acesso ao Ambiente Virtual 

de Ensino e Aprendizagem (AVEA). Segundo minha experiência, identifica-se que há alunos 

que, mesmo já sendo concludentes, pouco utilizaram o AVEA além de cobrar aulas 

presenciais, necessitando do professor como figura central. São muitos os alunos que resistem 

às mudanças que orientam para a produção de conhecimento de forma autônoma 

demonstrando a dificuldade de passar do ensino presencial para o ensino a distância. O outro 

lado da moeda não é menos problemático, pois não são somente os alunos que encontram 

dificuldades diante desse novo sistema de ensino. Há outro complicador na condução da 

Educação via Internet: a falta de qualificação adequada dos profissionais que estão à frente da 

EaD, especialmente daqueles que estão ao lado do aluno: os Professores-Tutores.  

Nesse sentido, compreendendo que a qualidade do Ensino Superior a distância perpassa 

pela qualificação dos professores-tutores, faz-se necessário discutir sobre suas competências, 

tanto na prática pedagógica, quanto para o uso das TDIC, uma vez que são estes professores 

os responsáveis pelo Ensino Online  (EOL) e efetivam a docência via Internet ao figurarem 

como elo entre o estudante e a instituição no sistema EaD, como mediadores no/para o 

processo de ensino e aprendizagem. 

Na prática é visível que a EaD vem provocando novas formas de ensinar e aprender. 

Entretanto, mesmo que essa constatação seja comprovada pelo estado da arte, tenho 

percebido, enquanto Tutora a Distância, que nem todos que fazem a EaD atuam conforme a 
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singularidade que requer esta modalidade de ensino. Observa-se que ainda há permanências 

de práticas pedagógicas do ensino de base instrucionista, sendo desconsideradas as práticas de 

base interacionista. O que se pratica ainda são estratégias do ensino tradicional com ênfase 

maior à transmissão de conteúdos e ao material didático impresso, às avaliações a distância e 

presenciais e com predomínio de resolução das atividades que valem pontos, além de fazer do 

AVEA apenas um espaço de disponibilização de textos para downloads. Quanto à atuação do 

professor-tutor esta é limitada pela ausência de alunos no AVEA e marcada por uma 

mediação basicamente instrucionista e normativa apenas se limitando a informar questões 

administrativas e a convidar os alunos para frequentarem e participarem das atividades no 

AVEA.  

Na modalidade EaD, o AVEA é o espaço que pode potencializar práticas 

interacionistas e colaborativas.  Para tanto, é preciso que o professor-tutor tenha qualificação 

para promover uma aprendizagem colaborativa e reflexiva, para lidar com os 

recursos/interfaces digitais disponíveis e trabalhar a heterogeneidade do grupo promovendo 

estratégias pedagógicas de interação conforme coloca as teorias de base interacionistas e 

dialógicas que percebem o processo de interação como um terreno fértil para a colaboração.  

É, portanto, diante dessa problemática relacionada à necessidade de qualificação do 

professor que atua na modalidade EaD que se considera importante refletir sobre os saberes e 

práticas para a Tutoria a Distância no EOL visando analisar o papel do professor-tutor para o 

processo de ensino e aprendizagem online . Com este estudo, pretendo fazer uma reflexão no 

campo da Epistemologia da Prática Docente visando chamar a atenção para um conjunto de 

saberes, competências e princípios que devem nortear a prática da Tutoria a Distância e 

tornem viável o ensino e a aprendizagem de forma reflexiva e colaborativa via Internet.  

A importância desta pesquisa também se justifica pela abordagem reflexiva que se 

propõe como um “constructo teórico”. Na última década foram produzidas centenas de 

trabalhos (cerca de 50 teses e 60 dissertações) que versam sobre questões relacionadas à 

docência online: representações, interações, mediações, processos de aprendizagem, AVA, 

tipos de avaliação, desenhos didáticos, formação continuada, práticas de tutoria e as 

atribuições dos tutores.  

Ao fazer um levantamento do estado da arte com o objetivo de situar este estudo em 

relação às produções acadêmicas sobre Tutoria a Distância especificamente, foi possível 

identificar que não foi encontrado nenhum trabalho do tipo “constructo teórico” discutindo a 
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epistemologia da prática docente. Ao pesquisar por palavra-chave na Biblioteca Digital 

Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD)
6
, foram encontradas: 

 

Palavras-Chave
7
 Teses Dissertações 

Professor-tutor 04 24 

Tutoria a Distância 01 07 

Tutor a Distância 01 02 

Tutor On-Line 01 02 

Tutor Online (sem hífen) 00 03 

Total 07 38 

Fonte: Dados de Pesquisa no BDTD 

 

Todas essas pesquisas são de abordagem qualitativa, tendo como método o “estudo de 

caso”. Em relação à fundamentação teórica, poucas abordam a questão dos saberes e práticas 

docentes e/ou se pautam na Epistemologia da Prática Docente e na Teoria da Complexidade 

de Edgar Morin.  

Quanto à revisão teórica, vasta é a produção sobre Educação a Distância, Educação 

Online ou Ensino Online e Formação de Professores para a modalidade a Distância. 

Destacam-se autores como Marco Silva, José Armando Valente, José Manuel Moran, Michel 

Moore, George Kearsley, Ivani Kenski, Alexandra Okada, Maria Luiza Belloni, Edméa 

Santos, dentre outros.  Na linha do que pretende este estudo, destaca-se o livro “Educação a 

Distância: prática e formação do profissional reflexivo”, organizado por José Armando 

Valente e Silvia Branco Vidal Bustamante (2009) reunindo artigos que tratam dos 

fundamentos reflexivos para a Educação a Distância, propondo uma formação reflexiva do 

educador, destacando o ciclo da aça-reflexão nas práticas de ensino online. Este livro 

contribui, assim como este trabalho, com o aprofundamento da discussão sobre a prática 

reflexiva para a formação de qualidade do profissional do futuro (VALENTE & 

BUSTAMANTE, 2009). 

Nesse sentido, esta Pesquisa tem como objetivos: 

 

 

                                                           
6
 Cf. http://bdtd.ibict.br/ . 

7
 É importante registrar que fazendo um levantamento por outras palavras-chave como “Educação a Distância”, 

por exemplo, são listadas mais de 500 (quinhentas) produções acadêmicas e que, verificando pequena parte 

delas, constatei que o trabalho da tutoria é diretamente tratado. Contudo, para essa pesquisa, foram observados 

somente as que têm estas palavras-chaves especificadas no título. 

http://bdtd.ibict.br/
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1.3.OBJETIVOS  

 

 

1.3.1. Geral 

 

 Refletir criticamente sobre os saberes e práticas docentes da Tutoria a 

Distância no Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem (AVEA), 

propondo uma prática pedagógica colaborativa, reflexiva e formativa de 

base complexa via Internet. 

 

1.3.2. Específicos 

 

 Discutir sobre a educação na sociedade contemporânea visando refletir 

sobre a formação e qualificação docente na era do conhecimento; 

 Apresentar os fundamentos pedagógicos para o Ensino Online  discutindo o 

papel da Tutoria a Distância no AVEA para uma aprendizagem 

colaborativa, reflexiva e formativa de base complexa via Internet; 

 Propor um conjunto de saberes, competências e princípios para a prática 

docente do professor-tutor a partir da minha experiência pedagógica na 

Tutoria a Distância via Internet. 

 

Portanto, pretendo discutir sobre a educação na sociedade do conhecimento visando 

refletir como deve ser a formação e qualificação docente para ensinar e promover a 

aprendizagem via Internet. Para tanto, analiso os fundamentos pedagógicos para o Ensino 

Online discutindo sobre o papel do professor-tutor na/para a mediação e interação no 

Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem (AVEA) visando a Aprendizagem Colaborativa, 

reflexiva e formativa. Ao descrever sobre minha experiência pedagógica enquanto Tutora a 

Distância busco refletir sobre o papel da tutoria no AVEA no sentido de propor um conjunto 

de saberes (TARDIF, 2007), competências (SCHÖN, 2000; e PERRENOUD, 1999, 2000, 

2001a, 2001b, 2002a, 2002b e 2005) e princípios (MORIN, 1977, 2000, 2001, 2003, 2003a, 

2003b, 2005) para a prática docente do professor-tutor. Também é objetivo refletir sobre os 

desafios para a construção do conhecimento a partir dos princípios Teoria da Complexidade 

de Edgar Morin visando repensar os saberes docentes para uma epistemologia da prática do 

professor-tutor no sentido de propor um conjunto de competências que o qualifique para ser 

um formador de professores reflexivos centrados numa prática docente reflexiva e 

colaborativa de base complexa no AVEA. 
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É Tardif (2002, p.255) que idealiza o termo “epistemologia da prática profissional” e a 

conceitua como o “estudo do conjunto dos saberes utilizados realmente pelos profissionais em 

seu espaço de trabalho cotidiano para desempenhar todas as suas tarefas”. Por saberes, o autor 

compreende as atitudes, conhecimentos, competências, habilidades, ou seja, o que retrata o 

saber-ser e saber-fazer. Nesse sentido, sua definição entende a epistemologia da prática 

profissional como campo de investigação cujo compromisso é com a racionalidade 

pedagógica e as discussões teóricas e metodológicas. Para Schön (2000, p.19), a 

epistemologia da prática é entendida enquanto modelo explicativo de formação para o 

trabalho profissional. Neste caso, o profissional é um sujeito epistêmico que estabelece “uma 

conversação reflexiva” (SCHÖN, 2000, p. 69).  

 

 

1.4.DISCUSSÃO METODOLÓGICA 

 

 

A partir da minha experiência enquanto tutora a distância num curso de formação 

inicial docente na modalidade a distância via Internet (EaD), objetivo descrever e analisar 

como devem se efetivar as práticas de Tutoria para o processo de ensino-aprendizagem a fim 

de que haja uma atuação colaborativa, reflexiva e formativa no trabalho de orientação e 

docência via Internet. 

Ao me debruçar sobre o processo educativo via Internet, esta pesquisa se pautará pela 

abordagem qualitativa sob o enfoque fenomenológico, pois pretende refletir sobre os saberes e 

práticas pedagógicas para a Tutoria na modalidade a distância a partir das categorias: “Tutoria 

a Distância”, “Ensino Online ” e “Aprendizagem Colaborativa via Internet (e-learning)”, 

preocupando-se mais com o processo durante o fenômeno educativo, pois, um estudo 

qualitativo de enfoque fenomenológico “não se preocupa nem subsidiariamente das ‘causas’, 

nem das ‘consequências’ da existência dos fenômenos sociais, mas das características deles já 

que sua função principal é descrever” (TRIVIÑOS 2008, p.126). 

Em relação ao objeto desta pesquisa que são as minhas práticas de Tutoria a Distância 

num ambiente de Aprendizagem virtual – reflito e analiso sobre as dificuldades e 

possibilidades da atuação docente do tutor no processo de ensino e Aprendizagem via 

Internet. É importante destacar que enquanto experiência, esta será resgatada através da 

descrição dos aspectos objetivos, mas o delineamento da prática enquanto fenômeno também 
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será feito a partir de seus aspectos subjetivos que dependem da minha consciência e visão 

crítica em relação à prática. 

A pesquisa ora desenvolvida foi definida a partir da minha prática profissional 

enquanto tutora, contudo não me proponho a fazer um “estudo de caso”, pois não tratarei de 

uma realidade institucional específica e, neste caso, não buscarei solucionar problemas 

relacionados à gestão organizacional ou relacionados ao desenho didático instrucional de 

determinada IES. Dentre os problemas identificados, escolhi refletir sobre aqueles 

relacionados ao contexto do fazer pedagógico na Educação a Distância visando analisar as 

práticas da Tutoria no processo de ensino-aprendizagem, independente da IES que 

implemente. Também é importante ressaltar que, mesmo compartilhando problemas com os 

demais professores-tutores, esta pesquisa não pretende ser efetivada como “pesquisa-ação” 

nem como “pesquisa participante”. Minha proposição é fazer um “constructo teórico” a partir 

da minha experiência na Educação a distância sobre o fazer pedagógico do professor-tutor no 

AVEA – aqui se configurando como o meu campo educacional empírico – buscando refletir 

sobre as práticas de Tutoria necessárias para se atingir o êxito pedagógico, qual seja: levar o 

educando a aprender de forma colaborativa, reflexiva e formativa via Internet.  

Optei por não definir o campo empírico pelo viés institucional porque meu propósito é 

analisar profunda e enfaticamente a prática pedagógica num ambiente virtual independente da 

instituição de ensino em que este esteja abrigado. Esta postura coloca-se como coerente diante 

do fato de que na Cibercultura os conceitos de tempo e espaço vêm sendo redefinidos, 

redesenhados e diluídos perpassados pela virtualidade que a Internet proporciona. Minha 

preocupação recai sobre a especificidade de ensinar e aprender na cibercultura e na 

virtualidade, portanto, fazendo-se nesse contexto, justificável não escolher uma instituição 

específica quando o virtual amplia as possibilidades de ensino e aprendizagem, favorecendo 

qualquer instituição de ensino propor metodologias para uma Educação via Internet que 

promova uma aprendizagem que considere a autonomia, flexibilidade, pró-atividade e 

disciplina (SCHNEIDER, 2006). 

Diante desse contexto, considerando que a EaD é uma realidade no Brasil e 

considerando que nem as IES nem os alunos estejam preparados, são os Professores-

Coordenadores que planejam os Cursos e os Professores-Tutores que os colocam em prática 

que vêm sendo os grandes responsáveis pelo desenho didático-pedagógico da EaD. Assim 

sendo, cabe à Universidade brasileira, através de seus cursos de Mestrado e Doutorado, 

financiar pesquisas que possibilitem a estes docentes refletirem sobre suas práticas e/ou suas 

realidades institucionais. Mesmo que já esteja entrando na segunda década de implementação 
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da EaD via Internet no Brasil ainda se assiste metodologias equivocadas e incoerentes com a 

nova realidade pedagógica que o ensino online  exige. Este estudo justifica-se nesse contexto 

por trazer à discussão a necessidade de, por um lado, repensar os parâmetros sob os quais está 

pautado o Ensino a Distância e, por outro, repensar a didática do Ensino Superior via Internet. 

Compreendendo o contexto dessa problemática, pude formular o problema visando 

estabelecer os limites deste estudo. Mesmo fazendo um apanhado sobre a condição da EaD na 

contemporaneidade e no Brasil, limitei-me a refletir sobre o papel da Tutoria a Distância 

propondo, enquanto tutora, os saberes e práticas necessários para estabelecer com qualidade o 

Ensino e a Aprendizagem via Internet.  

Segundo Triviños (2008), o problema de pesquisa pode ser definido a partir de duas 

perspectivas considerando a proximidade e/ou envolvimento do pesquisador com o objeto 

estudado, ou o seu distanciamento. Para este autor é recomendável que a pesquisa em 

Educação surja da prática profissional cotidiana do pesquisador com o objetivo de “esclarecer 

as interrogativas que emergem do âmbito educacional” (p.93). Nesse sentido, este estudo tem 

como questão norteadora: que dificuldades e possibilidades são encontradas na atuação 

docente do Tutor a Distância quanto à reflexividade no desenvolvimento profissional 

enquanto professor. 

Buscando entender o fenômeno educacional a partir das interações que se produz no 

AVEA entre tutor e aluno, recorremos a Lofland (1971 apud  TRIVIÑOS, 2008, p.126-127) e 

à caracterização que fez do fenômeno em seis fatores: Ato, Atividade, Significado, 

Participação, Relações e Situação. Assim, segundo essa caracterização, poderemos identificar 

os fatores abaixo: 

Atos. Ações que se desenvolvem em uma situação cujas características 

principais, em relação ao tempo, estariam representadas por sua brevidade. 

Esta poderia ser medida em horas, minutos, segundos. 

Atividades. estão representadas por ações em uma situação mais ou menos 

prolongada e que poderiam ser estudadas através de dias, semanas e meses. 

Significados. Manifestam-se através das produções verbais das pessoas 

envolvidas em determinadas situações e que comandam as ações que se 

realizam. 

Participação. É o envolvimento do sujeito ou adaptação do mesmo a uma 

situação em estudo. 

Relações. Surgem no intercâmbio que se produz entre várias pessoas que 

atuam numa situação simultaneamente e toma as características de inter-

relações. 

Situações. Estão construídas pelo foco em estudo, pela unidade que se 

pretende analisar (LOFLAND, 1971 apud  TRIVIÑOS, 2008, p.126-127) 
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Para ilustrar como ocorre minha prática no AVEA (Plataforam Moodle), foram 

produzidas várias fotografias instantâneas (PrintScreen) de telas do Moodle em momentos 

distintos, mostrando as diferentes ferramentas disponibilizadas para a tutoria a distância.  

Silva e Souza (2009) afirmam que o PrintScreen é um novo tipo de documento de 

pesquisa, “que é a imagem em essência, mas cuja finalidade analítica não é, ou não apenas é, 

semiótica. (...) trazem consigo o registro dos canais de comunicação, bem como outras 

informações importantes sobre o tempo e o lugar em que os participantes se encontram” 

(p.72).  O uso do PrintScreen mostra-se adequado ao presente estudo na medida em que nas 

pesquisas em ambientes virtuais, o conceito de presença está relacionado à existência no 

mundo simulado e não à proximidade física. (SILVA e SOUZA, 2009).  

 

 

1.4.1. Fundamento epistemológico 

 

 

Diante do objeto e objetivos de pesquisa, bem como das questões norteadoras que 

pretendo responder, conduzirei esse estudo de natureza qualitativa sob a perspectiva do 

Enfoque Fenomenológico por pretender descrever o processo subjetivo de Mediação e 

Aprendizagem e analisar as relações intersubjetivas das nossas práticas de Tutoria a Distância 

no processo educacional via Internet. 

Segundo a categorização feita por Triviños (2008, p. 117) tomarei como base 

epistemológica a Fenomenologia com enfoque subjetivista-compreensivista no sentido de 

buscar analisar e compreender o papel do tutor a distância no contexto educacional da 

Educação a Distância. Para Triviños (2008, p.117), este enfoque “privilegia os aspectos 

conscienciais, subjetivos dos sujeitos (percepções, processos de conscientização, de 

compreensão do contexto cultural, da realidade a-histórica, de relevância dos fenômenos pelos 

significados que eles tem para o sujeito (para o ator etc.)”. 

A pesquisa qualitativa de natureza fenomenológica tem “bases teóricas de tipo 

idealista, privilegiando a consciência do sujeito e entendendo a realidade social como 

construção humana” (TRIVIÑOS, 2008, p.125) sem, contudo, buscar as raízes históricas para 

explicar os fenômenos.  

Bogdan (1982 apud  TRIVIÑOS, 2008, p.128-130) assinala 05 características 

fundamentais para a pesquisa qualitativa do tipo fenomenológica: a primeira afirma que a 

pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como fonte direta de dados. No caso desta 
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pesquisa, esse ambiente natural é o AVEA – é o que podemos chamar de campo empírico, ou 

melhor, universo de pesquisa. O diferencial está na postura do pesquisador que se torna um 

instrumento-chave “considerando o ambiente especialmente constituído por elementos 

culturais, o que é uma redução, ainda que se denomine cultura a todos os ingredientes do 

meio, criados pelo homem, em determinada realidade social” (p.128) 

A segunda característica afirma que a pesquisa qualitativa fenomenológica é 

essencialmente descritiva, com as “descrições dos fenômenos [...] impregnadas dos 

significados que o ambiente lhes outorga”: 

 

Desta maneira, a interpretação dos resultados surge como a totalidade de 

uma especulação que tem como base a percepção de um fenômeno no 

contexto. Por isso, não é vazia, mas coerente, lógica e consistente. Assim, os 

resultados são expressos, por exemplo, em retratos (ou descrições), em 

narrativas, ilustradas com declarações das pessoas para dar o fundamento 

concreto necessário, com fotografias etc... (TRIVIÑOS, 2008, p.128) 

 

Neste estudo, os resultados são expressos em narrativas e descrições e ilustrações do 

AVEA apresentando e descrevendo as interfaces/ferramentas digitais. 

 
O método fenomenológico não se limita a uma descrição passiva. É 

simultaneamente tarefa de interpretação (tarefa da Hermenêutica) que 

consiste em por a descoberto os sentidos menos aparentes, os que o 

fenômeno tem de mais fundamental [...] Descrição é considerada em 

Fenomenologia um caminho de aproximação do que se dá, da maneira que 

se dá e tal como se dá. Refere-se ao que é percebido do que se mostra (ou do 

fenômeno). Não se limita à enumeração dos fenômenos como o positivismo, 

mas pressupõe alcançar a essência do fenômeno. (MASINI, 2010, p.69) 

 

A terceira característica coloca que a pesquisa qualitativa fenomenológica está mais 

preocupada com o processo e não simplesmente com os resultados e o produto. Nesse sentido, 

minha intenção será descrever e interpretar a função e as práticas do tutor buscando 

compreender o seu papel no processo educacional no AVEA, conforme afirma Triviños 

(2008) quando coloca que “a pesquisa fenomenológica está interessada, ao interpretar o 

processo, a função de forma “a-histórica e limitada às circunstâncias imediatas que envolvem 

o fenômeno” ( p.129). 

A quarta característica informa que a pesquisa qualitativa fenomenológica tende a ser 

indutiva, pois ela “não tem hipóteses que verifica empiricamente, como ocorria no 

positivismo. [...] Os significados, a interpretação surgem da percepção do fenômeno visto 

num contexto. Assim, chega-se ao nível de abstração, ao conceito” (TRIVIÑOS, 2008, p.129). 



29 
 

e, por fim, a quinta característica nos lembra que a pesquisa qualitativa fenomenológica tem 

preocupação essencial no significado (p.130). Nesta pesquisa buscaremos identificar quais 

significados as práticas de Tutoria dão ao processo de Aprendizagem: se replicam o discurso 

tradicional e ou trazem outra abordagem à prática pedagógica. 

Se o estudo de um processo educacional já é complexo, considerando que nosso 

campo empírico de pesquisa é um ambiente virtual, e compreendendo as múltiplas relações 

inerentes ao processo de ensino e Aprendizagem, entendemos que estas relações se tornam 

ainda mais complexas por conta de dois fatores que devem ser levados em consideração a 

priori: (i) por não ocorrer no locus tradicional de ensino que é a escola presencial, mas se dá 

numa realidade a distância, marcada pela virtualidade do ciberespaço: o Ambiente Virtual de 

Aprendizagem; e (ii) pelo fato do processo educativo depender do uso de tecnologias digitais 

que necessitam de qualificação para o uso adequado. 

A perspectiva de que o professor não é o único detentor da informação e de que o 

aluno também é responsável pelo processo de construção do conhecimento e, somando-se a 

essa perspectiva, as possibilidades e necessidades de usos das tecnologias digitais obrigam ao 

investigador redimensionar os parâmetros de análise das práticas educacionais, aqui 

entendidas como fenômenos educacionais. 

Cabe chamar a atenção que o problema central em relação à qualificação docente está 

na permanência de uma prática educacional tradicional no currículo. Isso resulta não somente 

no despreparo do professor para usar as tecnologias digitais, como também o leva a usá-las de 

forma tradicional.  

As tecnologias tradicionais têm suas funções bem definidas, dependendo do professor, 

para fazer uso das mesmas.  Um giz é, por exemplo, uma tecnologia que tem objetivos bem 

definidos e sua potencialização quanto aos seus usos tem limites, independente do quanto os 

professores e alunos queiram avançar. Já as tecnologias digitais não têm em si um objetivo 

limitado de uso, ou seja, não apresentam um caráter finalístico e isso quer dizer que são 

tecnologias que por mais que tenham sido criadas para um determinado fim, são 

potencialmente capazes de servir a objetivos múltiplos. Elas apresentam como característica 

principal seu aspecto aberto de utilização, ou seja, seus usos são potencializados diante do 

contexto, de seus objetivos e de seus autores. Como exemplo, temos as Tecnologias Digitais 

da Informação e Comunicação (TDIC) que inicialmente surgiram com o objetivo de 

comunicar e informar e na, atualidade, servem também de forma pedagógica para ensinar e 

aprender. 
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Neste sentido, o fazer pedagógico no processo de ensino e Aprendizagem torna-se 

ainda mais complexo por estar marcado pela virtualidade que proporciona a Internet, uma vez 

que num ambiente virtual composto com interfaces/ferramentas digitais as possibilidades de 

interação e comunicação entre docentes e discentes se ampliam. Diante desse contexto, 

compreendemos que os procedimentos metodológicos para analisar o processo e a prática de 

docência via Internet devem fazer parte do escopo de metodologias chamadas 

multidimensionais, que considera que o fenômeno deve ser analisado e compreendido como 

um todo nas inter-relações de suas partes e não de forma fragmentada (RODRIGUES & 

LIMENA, 2006). 

Entendendo que o processo educacional é um fenômeno multidimensional, permeado 

por múltiplas possibilidades é que conduzirei essa pesquisa a partir de uma “racionalidade 

aberta” que “questiona as dicotomias, as dualidades, os determinismos fixos, as 

generalizações simplificadoras” (RODRIGUES & LIMENA, 2006, p.10). 

Uma pesquisa qualitativa de fundamento metodológico multidimensional e pautada no 

pensamento complexo tenta compreender as contradições inerentes às relações humanas 

dando ênfase ao subjetivo, ao complexo, às desordens e às incertezas (MORIN, 2000). 

Ao decretar o “fim das certezas” e definir a atualidade como a “era das incertezas”, 

Prigogine (2001) destaca a “instabilidade” como marca maior das ciências sociais. Quanto à 

postura do pesquisador que considere a incerteza, a subjetividade e a complexidade enquanto 

parâmetros, Rodrigues (2006) afirma: 

 
Ora, dispor-se às incertezas requer que se aprenda a repensar com mais 

liberdade e com mente mais aberta o imprevisto e o risco; implica acolher as 

diversidade e abandonar o locus das resignadas ou conformadas mesmices e 

dogmatizações; evoca atitudes e posturas investigativas ampliadas e atentas, 

autocríticas e componentes, menos dominadas por magnetismos do poder, 

mais comprometidas com a autonomia e responsabilidade pelas ideias, pelas 

ações e pela capacidade de contextualizar e englobar (p. 15, grifo da autora). 

 

Quanto à capacidade de contextualizar e englobar, Rodrigues (2006, p.15) cita Morin 

(2000, p.15-16): 

 
[...] o conhecimento pertinente é o que é capaz de situar qualquer informação 

em seu contexto e, se possível, no conjunto em que está inscrito. Podemos 

dizer que o conhecimento progride, não tanto por sofisticação, formalização 

e abstração, mas principalmente, pela capacidade de contextualizar e 

englobar. 
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Nas pesquisas educacionais que buscam investigar as práticas pedagógicas, a reflexão 

sobre “os modos de intervir é que constitui área privilegiada da construção de conhecimentos. 

Aí encontramos suas especificidades. Nem por isso seus estudos perdem o caráter científico, 

ao contrário, é nesse recorte que sua contribuição é insubstituível” (GATTI, 1999, p.4-5 apud  

RODRIGUES, 2006, p.16). 

A opção pela perspectiva pautada na teoria da complexidade requer, segundo Morin 

(1977, p.40) uma “reforma necessária dos próprios princípios de conhecimento” pois o 

objetivo do método complexo moriniano é conseguir efetivar uma pesquisa/investigação inter 

e transdisciplinar na qual as várias áreas do conhecimento humano articulem seus saberes. 

Essa perspectiva inter e transdisciplinar propõe: “[...] não só a conexão de conhecimentos 

diferentes e dispersos, como também o trânsito entre, através e para além das disciplinas, num 

movimento que se investe de coerência, articulação e legitimidade de saberes” (NICOLESCU, 

1999 apud  RODRIGUES, 2006, p.18). 

Segundo Rodrigues (2006) o método da teoria da complexidade de Morin possui três 

princípios e vários componentes que o qualificam como método científico interdisciplinar. O 

primeiro princípio é o dialógico “aquele que requer a conjugação e a associação de instâncias 

contraditórias, relacionadas a determinado fenômeno, que propõe a convivência de 

antagonismos e oposições” (p.10); o segundo princípio é o do recursão organizacional que 

estabelece que “é o processo no qual cada momento é simultaneamente produzido e produtor” 

(RODRIGUES, 2006, p.20), questionando o entendimento positivista das coisas: “essa ideia 

rompe com o entendimento linear das relações causa/efeito, estrutura/superestrutura, 

voltando-se para perspectivas de ciclos autoconstitutivos, auto-organizados e autoprodutores” 

(Idem). E o terceiro princípio é o chamado hologramático que “ultrapassa a tendência ao 

reducionismo, que só vê as partes, e também ao holismo, que só vê o todo”, pois, como num 

holograma “não apenas a parte está no todo, mas o todo está na parte” (Ibid). Para esta autora: 

 

Quando conjugados, esses princípios permitem construir um outro 

conhecimento sobre a relação entre parte e todo, que pode apresentar 

qualidades diferenciadas e novas, o que, sem dúvida, favorece a 

compreensão dos complexos processos que a investigação implica. São 

princípios de um pensamento que une, de um pensamento complexo, ou seja, 

que procura tecer junto (RODRIGUES, 2006, p.21, grifo da autora). 

 

Para reforçar esta constatação ainda a mesma autora cita Morin (2000, p.38): 

 
[...] de fato, há complexidade quando elementos diferentes são inseparáveis, 

constitutivos do todo [...] e há um tecido interdependente, interativo e inter-

retroativo entre o objeto de conhecimento e seu contexto, as partes e o todo, 
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o todo e as partes, as partes entre si. Por isso, a complexidade é a união entre 

a unidade e a multiplicidade (RODRIGUES, 2006, p.21). 

 

Quanto aos componentes de uma investigação inter e transdisciplinar, Rodrigues 

(2006) destaca alguns deles visando distinguir algumas de suas propriedades para um 

pensamento o método complexo (p.23-29). O primeiro componente é a distinção entre teoria 

e método que segundo Morin (1994, p.257) é o ponto de partida para a compreensão 

epistêmica da teoria da complexidade. Segundo ele, a “teoria não é o fim do conhecimento, 

mas um meio-fim inscrito numa recorrência permanente [...] e o método é a práxis fenomenal, 

subjetiva, concreta” (Idem).  

Outro componente da teoria da complexidade são os fenômenos complexos “passíveis 

de desordem e de ordem, de pulsões, mutações, determinismos, indeterminismos --- auto-

organização” (RODRIGUES, 2006, p.26). Para Morin, o fenômeno é tudo que emerge da 

realidade resultante da expressão subjetiva de sentidos plurais e que por isso requer estudos 

policêntricos de diferentes abordagens para não serem polarizados sob uma única forma de 

interpretação (p.23-24). 

Dentro do método da complexidade encontram-se os operadores cognitivos de 

intervenção que se “constroem no percurso, ou seja, no caminho da pesquisa ou da prática 

profissional, na inter-relação sujeito/objeto, sujeito/sujeito, sujeito/sociedade, sujeito/natureza 

física e biológica” (RODRIGUES, 2006, p.24). Tais operadores são “instrumentos 

epistemológicos e frutos da qualidade de reflexão e de criatividade psicocerebral e cultural 

que o contexto investigado tende a exigir” (Ibid, p.24). Segundo Rodrigues (2006, p.24): 

 
Podemos distinguir, assim, o pensamento sistêmico, a recursividade e a 

circularidade, a interação e a religação, a percepção, a inter e 

transdisciplinaridade como alguns desses operadores capazes de auxiliar no 

estabelecimento ou escolha das estratégias da ação investigativa. 

 

Outro componente importante neste tipo de investigação é a organização e auto-

organização resultantes dos movimentos de múltiplas interações “e conjuga os movimentos 

de “ordem” e “desordem” que resultam dos diferentes fenômenos”. (RODRIGUES, 

2006,p.25). A autora cita: “[...] a auto-organização, que caracteriza os fenômenos vivos, 

comporta um processo permanente de desorganização que transforma em processo 

permanente de reorganização” (MORIN, 1994, p.156 apud  RODRIGUES, 2006, p. 25) 

Rodrigues (2006) demonstra que no jogo das inter-relações com o meio e com os 

sistemas, a auto-organização conta com uma estratégia de regulação e auto-regulação entre 
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ordem, desordem e reorganização que leva ao que Morin chama de circularidade e 

recursividade. Ela coloca que a circularidade “rompe com o determinismo banal e coloca o 

pesquisador diante de um novo ponto de vista, de outro conhecimento” enquanto que a 

recursividade “reflete o caráter inter-relacional entre ordem e desordem quando um é efeito e 

causa do outro e é esse movimento que auto-regula e reorganiza o fenômeno”. (2006, p.26) 

Para que possamos perceber e compreender esse jogo inter-relacional entre 

ordem/desordem/interação/organização é preciso que o pesquisador tenha um pensamento 

sistêmico para empreender uma abordagem analítico-sistêmica. Neste tipo de abordagem a 

ênfase recai sobre a interação, articulação e relação entre as partes e o todo de um sistema. 

Segundo Mariotti (2002, p.90), citada por Rodrigues (2006, p.26), “um sistema é um conjunto 

de dois ou mais componentes inter-relacionados e interdependentes – os subsistemas –, cuja 

dinâmica se dirige para um objetivo comum”. Já Morin, também citado por Rodrigues (2006, 

p.26) lembra que “um todo organizado [o sistema] apresenta propriedades que não podem 

existir nas partes isoladamente”. Rodrigues reforça: 

 
Esse modo de ver provocou grandes alterações e avanços na maneira de 

observar e investigar os fenômenos [...] É possível dizer que o pensamento 

sistêmico auxiliou a flexibilizar as fronteiras disciplinares evoluindo para o 

próprio desenvolvimento transdisciplinar. Da abordagem sistêmica, que leva 

em conta os efeitos das interações, evolui a analítico-sistêmica. (2006, p.27) 

 

Ao definir a abordagem analítico-sistêmica, Rodrigues (2006, p.27) recorre a Rosnay 

(2001, p.494) quando esta afirma que “a precisão dos detalhes tem primazia na abordagem 

analítica [e] a percepção global na abordagem sistêmica”. 

Para que haja de fato uma postura analítico-sistêmica pelo pesquisador em sua relação 

com o objeto e/ou outros sujeitos é necessário empreender uma investigação inter e 

transdisciplinar indo além das rupturas das fronteiras disciplinares e da troca de informações, 

de estratégias e conhecimentos entre as disciplinas, buscando apreender a natureza das 

interações. 

Outro componente é a interdiciplinaridade e a transdisciplinaridade. O primeiro 

“corresponde a um espectro mais ampliado da ação, alcançando um processo de interação 

entre disciplinas capaz de promover a conjugação de conhecimentos que elevem os níveis de 

saber” (RODRIGUES, 2006, p.27).  A autora continua: 

 
A interdisciplinaridade possibilita não só a fecunda interlocução entre 

diferentes áreas do conhecimento, como também constitui uma estratégia 

importante para que elas não se estreitem nem se cristalizem no interior de 



34 
 

seus respectivos domínios. Dispor-se ao exercício interdisciplinar favorece o 

alargamento e a flexibilização dos conhecimentos (RODRIGUES, 2006, 

p.27-28). 

 

O componente da transdisciplinaridade vai além das “interações entre as disciplinas 

[buscando] níveis mais complexos de apreensão da realidade [considerando] uma pluralidade 

dos níveis de consciência do sujeito em relação à vida e ao mundo” (RODRIGUES, 2006, 

p.28). Continua Rodrigues: 

 
A perspectiva transdisciplinar sustenta que a realidade não se esgota apenas 

numa construção concreta, mas também, e especialmente, constitui-se de 

uma dimensão inter e transsubjetiva já que, através da física quântica, 

descobrimos que abstração e subjetividade são constitutivas de nossa 

formação e da formação da natureza. Portanto, os níveis de realidade micro e 

macrofísico podem coexistir, de maneira ao mesmo tempo contínua e 

descontínua no espaço transdisciplinar. A interação dos diferentes níveis de 

percepção e apreensão da realidade e a não-resistências às resultantes desse 

processo permitem a difícil experiência de assegurar à investigação a 

perspectiva transdisciplinar (2006, p.28). 

 

De acordo com o que foi apresentado sobre a teoria da complexidade, para que esta 

possa ser efetivamente posta em prática depende que haja por parte do pesquisador 

sensibilidade no processo de investigação no sentido de compreender de forma objetiva o 

campo da subjetividade na relação entre sujeito/objeto e sujeito/sujeito. Segundo Rodrigues 

(2006), o campo da subjetividade é o “campo dos conflitos, dos enfrentamentos, das 

discordâncias, da convivência dos contrários, da complementaridade” e a sensibilidade do 

pesquisador “é a energia que mobiliza a investigação, realçando a prioridade e a 

preponderância da observação viva, objetiva e subjetiva” (p.28-29). 

Nesse contexto, é importante voltar a atenção para a importância da auto-observação e 

autoconhecimento durante e para a pesquisa visando a “autoregulação”, iniciativa, 

flexibilidade e autocrítica [para] conjugar informações, articular conhecimentos e promover 

novos níveis de investigação e de saber”. (RODRIGUES, 2006, p.29-30) 

 
A esse conjunto de concepções, de princípios e componentes, que estruturam 

o exercício investigativo e metodológico transdisciplinar, confiamos o 

alcance de outros patamares de conhecimentos e práticas mais competentes e 

pertinentes. Diferentes metodologias e estratégias compõem, em seu todo, a 

emergência de uma nova mentalidade mais aberta e, ao mesmo tempo, mais 

exigente, capaz de realizar o rigor científico, a originalidade e a pluralidade 

na construção dos conhecimentos e em suas aplicações (RODRIGUES, 

2006, p.30-31). 
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Nesse momento em que busco fazer uma reflexão teórica sobre minha experiência, 

pretendo resgatar os elementos que compõem minha prática educativa enquanto Tutora a 

Distância descrevendo as situações de Interação e Mediação no AVEA, a partir das nove 

dimensões observacionais de Spredley (FLICK, 2009, p.209).  Ao tratar do método de 

observação participante, Uwe Flick (2009) nos apresenta as nove dimensões elaboradas por 

Spradley para “delimitar ou selecionar situações observacionais nas quais o problema em 

estudo torne-se realmente ‘visível’” (p.208-209, grifo do autor). As nove dimensões são: 

 

1. Espaço: o local, ou os locais físicos; 

2. Ator: as pessoas envolvidas; 

3. Atividade: um conjunto de atos relacionados realizados pelas pessoas; 

4. Objeto: as coisas físicas que estão presentes; 

5. Ato: ações individuais realizadas pelas pessoas; 

6. Evento: um conjunto de atividades relacionadas executadas pelas 

pessoas; 

7. Tempo: o sequenciamento que acontece ao longo do tempo; 

8. Objetivo: as coisas que as pessoas tentam alcançar; 

9. Sentimento: as emoções sentidas e manifestadas. 

 

O motivo de não efetuar entrevistas com outros tutores e alunos se dá pelo fato de que 

esta pesquisa se utiliza do método da fenomenologia filosófica e não da fenomenologia 

empírica. Quanto à diferença entre o método filosófico e o método empírico da 

Fenomenologia, Moreira (2004) explica: 

 
O método fenomenológico da filosofia é voltado ao fenômeno; em qualquer 

sentido que se pense a Fenomenologia, ela se propõe a ser um estudo direto 

dos fenômenos, tais como são dados ao próprio fenomenólogo, sem 

intermediários de qualquer tipo. É um método “pessoal”, em que o dado é 

apreendido direta e unicamente pelo fenomenólogo, que deve então se 

libertar de teorias, pressuposições ou hipóteses explicativas. A apreensão do 

fenômeno deve dar-se em primeira mão. No entanto, na pesquisa empírica, 

ao menos na maioria dos casos, quem vive a experiência não é o 

pesquisador, mas sim o sujeito da pesquisa. Qualquer que seja o 

procedimento que irá resultar na coleta de dados [...] o pesquisador deve 

obtê-los [...] de segunda mão... (p.103) 

 

Enquanto pesquisa fenomenológica do tipo filosófica interessa-me muito mais o 

processo em si do que os fatores externos ao fenômeno. As vozes dos entrevistados trariam 

ricas e subjetivas informações, contudo nossa proposta pretende descrever e refletir sobre a 

nossa prática de Tutoria enquanto mediadora no AVEA, considerando seus aspectos 

pedagógicos. 
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Assim, podemos aplicar o método de uma fenomenologia filosófica porque não 

pretendemos realizar uma pesquisa empírica com coleta de dados de outros sujeitos com 

entrevistas ou questionários, mas sim construir um ensaio de reflexão teórica sobre um 

problema pedagógico: a possibilidade de uma prática Colaborativa no ensino via Internet 

visando uma Aprendizagem Colaborativa (e-learning). 

O método fenomenológico filosófico apresentado por Spiegelberg (1971 apud  

MOREIRA, 2004, p.97, grifo nosso) está caracterizado em sete passos: 

 

a) Investigação de fenômenos particulares 

b) Investigação de essências gerais 

c) Apreensão de relações fundamentais entre as essências 

d) Observação dos modos de dar-se 

e) Observação da constituição dos fenômenos na consciência 

f) Suspensão da crença na existência dos fenômenos 

g) Interpretação do sentido dos fenômenos. 

 

 

MOREIRA (2004) complementa: 

 
Spiegelberg (1971) anota que os três primeiros passos são de aceitação 

praticamente unânime por parte de todos os que trabalham com 

Fenomenologia, enquanto que os demais são contraditórios, com ênfase ao 

passo “f”, que é a redução fenomenológica e ao passo “g”, que é o 

procedimento básico da chamada Fenomenologia Hermenêutica, 

impulsionada por Heidegger no seu “Ser e Tempo” (p.97, grifo do autor) 

 

Este estudo fundamenta-se nos passos Investigação de fenômenos particulares e 

Interpretação do sentido dos fenômenos, ressaltando o que Moreira (2004) lembra: “em 

nenhum momento Spiegelberg (1971) sugere a aplicação desses passos na pesquisa empírica; 

[...] eles servem para levar a cabo estudos filosóficos com base nos pressupostos da 

fenomenologia” (p.97) 

Sobre o passo Investigação de fenômenos particulares do método fenomenológico 

filosófico Moreira (2004) afirma que este “consiste em três operações distintas, às vezes de 

difícil separação: a percepção intuitiva do fenômeno, seu exame analítico e sua descrição” 

(p.97). Continua Moreira: 

 
A percepção intuitiva requer uma grande concentração sobre o objeto 

intuído, sem perder, no entanto, a capacidade crítica. É uma operação de 

ensinamento difícil, pois não tem regras precisas. É preciso tomar cuidado 

com os perigos extremos de, por um lado, mostrar insensibilidade para as 

nuances mais sutis do fenômeno e, por outro, deixar-se levar por uma 
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excessiva sensibilidade que poderia dar importância a detalhes irrelevantes. 

Por ser a operação intermediária, é difícil distinguir a análise 

fenomenológica tanto da percepção intuitiva do fenômeno como da sua 

descrição. A análise fenomenológica procura identificar os elementos e as 

estruturas dos fenômenos obtidos por meio da intuição. Busca distinguir os 

constituintes do fenômeno, bem como explorar suas relações e conexões 

com fenômenos adjacentes. (2004, p.97-98) 

 

Ao final, Moreira (2004) adverte que é “impossível exaurir todas as propriedades do 

fenômeno, o que obriga qualquer descrição a ser parcial e seletiva” (p.98) 

O segundo passo do método fenomenológico filosófico perseguido neste estudo é a 

Interpretação do sentido dos fenômenos. Trata-se da Fenomenologia Hermenêutica, 

contribuição de Heidegger em “Ser e Tempo”. Sobre ela, Moreira (2004, p.101) retoma 

Spiegelberg (1971) quando este “aponta que mesmo a Fenomenologia Descritiva não é 

totalmente alheia à interpretação”, mas,  

 
a Fenomenologia Hermenêutica almeja um pouco além: descobrir sentidos 

que não são imediatamente manifestos ao nosso intuir, analisar e descrever, 

devendo-se ir além do que é simples e diretamente dado. O que é dado é 

apenas uma pista para o que não é dado, ou não é explicitamente dado 

(MOREIRA, 2004, p.101). 

 

Temos a Hermenêutica como método interpretativo-analítico numa perspectiva 

pluridimensional quando ela “não visa à objetivação, ela é um exercício diversificado de 

leitura do real, que supera a dicotomia positivista sujeito/objeto, a partir da compreensão da 

comunicação que se dá entre os seres humanos, ou seja, do diálogo” (GUELFI, 2006, p.72).   

Nesse sentido, farei um esforço hermenêutico buscando “compreender o todo a partir 

do individual e o individual a partir do todo” (GADAMER, 1999, p.436 apud  GUELFI, 

2006, p.72), conduzindo-me ao círculo hermenêutico apontado por Masini (2010, p.69): 

“compreensão-interpretação-nova compreensão” quando entende que “toda hermenêutica é 

explícita ou implicitamente compreensão de si mesmo mediante a compreensão do outro” 

(MASINI, 2010,p.70). Buscarei me valer da unidade na relação sujeito/objeto na experiência 

do conhecimento entendo que “aqui se inclui o sujeito conhecedor dentro do processo do 

conhecimento” (GUELFI, 2006, p.71). 

Por que “Refletir”? Diante dos fundamentos metodológicos apresentados, justifico 

por qual motivo dou ênfase ao verbo “refletir” no Objetivo Geral. Segundo Ricoeur (1978 

apud MASINI, 2010), a Reflexão permite passar da Má Compreensão ou Falsa Consciência 

para Compreensão ou Consciência Crítica. Para tanto, é preciso que o pesquisador se aproprie 

dos atos e faça uma Crítica Corretiva dos mesmos.  
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Assim, refletir sobre os saberes e práticas da Tutoria a Distância visando o ensino e a  

Aprendizagem colaborativa, reflexiva e formativa via Internet (e-learning) através do método 

fenomenológico filosófico de enfoque subjetivista-compreensivista, dará condições de 

descrever e analisar essas práticas, objetivando as “por a descoberto” para compreender e 

interpretar o papel, os saberes e as práticas da Tutoria a Distância na Educação via Internet, 

entendendo que as apreciações finais não pretendem esgotar as interpretações, ao contrário: 

enquanto pesquisa exploratória, a pesquisa fenomenológica tem o inacabamento e a abertura a 

outras interpretações como inerente aos seus princípios. 

 

 

1.5.ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

 

Esta Dissertação, caracterizada como um “constructo teórico”, está organizada em três 

capítulos de modo a atender aos objetivos propostos. No Capítulo 1 denominado “Educação 

e Sociedade Contemporânea: um panorama, algumas reflexões”, promovo um debate 

sobre a “Sociedade do Conhecimento e as Implicações para a Educação” sobre “Educação e 

Cibercultura” discutindo sobre aprender no mundo virtual e a “nova relação com o saber na 

Era do Conhecimento” e sobre a “Sociedade Multidimensional entendida assim por Edgar 

Morin buscando propor uma Educação para a Complexidade”. O objetivo é discutir sobre as 

demandas de novos saberes e novas posturas pedagógicas dos docentes para a Educação na 

contemporaneidade, especificamente para a Educação a Distância, alertando para a 

necessidade de novas habilidades, competências e saberes para o professor que atua nessa 

modalidade de ensino. 

No capítulo 2 intitulado “Tutoria A Distância: Fundamentos Pedagógicos para o 

Ensino Online ” discuto sobre “O Ensino e a Aprendizagem via Internet” a partir das práticas 

de mediação, interação e interatividade no AVEA. Nesse contexto, reflito sobre as 

necessidades de redefinições do trabalho docente na/para a Educação Online  avaliando o 

papel da Tutoria a Distância e suas práticas na relação pedagógica no AVEA. 

Quanto ao Capítulo 3 denominado “Saberes, Competências e Princípios para uma 

Tutoria a Distância colaborativa, reflexiva e Formativa de base Complexa”, está dividido 

em quatro seções: inicio fazendo uma descrição da minha experiência enquanto tutora a 

distância,  aplicando o método fenomenológico filosófico e, nas demais, analiso os saberes 

docentes segundo Maurice Tardif e Donald Schön; as competências segundo Phillipe 
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Perrenoud;  e os princípios para uma educação de base complexa segundo Edgar Morin, 

respectivamente.  

Por fim, nas Considerações Finais, faço uma reflexão sobre a importância da 

formação e qualificação continuada para o trabalho da Tutoria a Distância, destacando a 

importância dos saberes, competências e princípios elencados para o trabalho da Tutoria a 

Distância. É destacado também a importância desta reflexão teórica sobre as práticas docentes 

para o Ensino e a Aprendizagem via Internet, apontando a necessidade de compreender essa 

realidade que vem desafiando os profissionais da Educação e os possíveis desdobramentos de 

pesquisas para outras reflexões. 
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2. EDUCAÇÃO NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA: UM PANORAMA, 

ALGUMAS REFLEXÕES 

 

A Educação encontra-se na atualidade diante da chamada “era da informação”, ou 

como recentemente foi colocado, diante da “era da inteligência” (TAPSCOTT, 2013)
8
. 

Tornou-se necessário levar em consideração as transformações nas relações entre espaço e 

tempo e entre sociedade e técnica. Este capítulo objetiva discutir sobre a educação na 

sociedade contemporânea e sobre a formação e qualificação docente para a era do 

conhecimento. 

Tratar da Educação na contemporaneidade é possível mediante a reflexão de 

categorias como “sociedade em rede” e “sociedade do conhecimento” (CASTELLS, 2002), 

“cibercultura”, “realidade virtual” e “inteligência coletiva” (LÉVY, 1996;1999). Neste 

trabalho, discuto outra categoria que considero importante para aprofundar o debate sobre os 

objetivos da Educação na atualidade: “sociedade multidimensional e complexa” proposta por 

Edgar Morin (2003). Estes autores, dentre outros, norteiam reflexões e também a construção 

de propostas para uma Educação voltada para as questões da sociedade contemporânea.  

 

 

2.1.A SOCIEDADE DO CONHECIMENTO E AS IMPLICAÇÕES PARA A 

EDUCAÇÃO 

 

A atual sociedade está desafiando a Educação neste início de milênio, consequência da 

revolução provocada pelas Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC), 

principalmente pela Internet, produtora de uma nova estrutura social e cultural marcada pela 

importância da informação, comunicação e conhecimento. 

O advento da sociedade do conhecimento pode ser refletido a partir de autores como 

Manuel Castells (2002) e Pierre Lèvy (2010) que discutem, respectivamente, as categorias 

“Sociedade em Rede” e “Cibercultura”  – fundamentais para compreendermos para qual 

sociedade a escola, o professor e o aluno devem se preparar. 

                                                           
8 CF. Fala de Don Tapscott na sexta edição da “Campus Party Brasil”, uma das maiores festas de inovação, 

tecnologia e cultura digital do mundo que aconteceu entre 28 de janeiro e 3 de fevereiro no Anhembi Parque, em 

São Paulo. Tradução de Ismael Cardoso. Disponível em <http://tecnologia.terra.com.br/campus-party/internet-e-

a-ferramenta-mais-poderosa-da-historia-diz-

pesquisador,9ca597d65c29c310VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html>  

http://tecnologia.terra.com.br/campus-party/internet-e-a-ferramenta-mais-poderosa-da-historia-diz-pesquisador,9ca597d65c29c310VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html
http://tecnologia.terra.com.br/campus-party/internet-e-a-ferramenta-mais-poderosa-da-historia-diz-pesquisador,9ca597d65c29c310VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html
http://tecnologia.terra.com.br/campus-party/internet-e-a-ferramenta-mais-poderosa-da-historia-diz-pesquisador,9ca597d65c29c310VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html
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Manuel Castells descreve em A sociedade em Rede a sociedade contemporânea como 

uma sociedade centrada no uso e aplicação de informação e conhecimento, sofrendo de forma 

acelerada revoluções tecnológicas que provocam profundas mudanças nas relações humanas, 

levando a um novo modo de desenvolvimento, o informacionalismo.  

Segundo Castells (2002), o surgimento da sociedade em rede torna-se possível com o 

desenvolvimento das novas tecnologias da informação cujos aspectos centrais, representam a 

base material da sociedade da informação. O autor mostra cinco aspectos centrais do novo 

paradigma: a informação como matéria-prima; as novas tecnologias penetram em todas as 

atividades humanas; a lógica de redes em qualquer sistema ou conjunto de relações usando 

essas novas tecnologias; a flexibilidade de organização e reorganização de processos, 

organizações e instituições; e, por fim, a crescente convergência de tecnologias específicas 

para um sistema altamente integrado, conduzindo a uma interdependência entre biologia e 

microeletrônica (Castells, 2002, p. 78-9). 

Diante das transformações tecnológicas que vêm correndo, novamente a Educação é 

colocada na obrigação de repensar seus arcabouços epistemológicos que, uma vez revistos, 

apresentam repercussões quanto aos saberes e competências pedagógicas. Por usa vez, a 

análise dessas questões relacionadas às mudanças trazidas pela tecnologia da informação e ao 

advento de uma nova sociedade deve ser feita mediante a discussão de categorias como 

“sociedade da informação” e “sociedade do conhecimento” (CASTELLS, 2002). 

O autor destaca o quanto e de que forma as Novas Tecnologias da Informação e 

Comunicação (NTIC) vêm desempenhando um papel decisivo e provocativo ao 

proporcionarem transformações nas relações entre espaço e tempo e entre sociedade e técnica.  

É neste contexto que a Educação, o Estado e os educadores se encontram: diante das 

reconfigurações advindas por essa era denominada de “era da informação e da comunicação”, 

produtora de uma nova estrutura social: a Sociedade em Rede, uma nova economia, a 

economia informacional/global e uma nova cultura: a cultura da virtualidade real 

(CASTELLS, 2000).   

Ao sair do Projeto da Modernidade que tinha como foco a formação do indivíduo e 

passa-se para o Projeto das Novas Tecnologias de Informação e Comunicação (NTIC) que 

tem como foco o desenvolvimento de competências. (ALMEIDA, 2008, p. 41).  Nesse 

sentido, pensar a Educação assume novos contornos e outros desafios quando esta se 

estabelece em outro espaço – o espaço virtual. Forja-se, por conseguinte, outro tipo de 

Educação que exige outra ideia de sistema de ensino, de professor e de aluno. Os agentes do 



42 
 

conhecimento devem ser reconfigurados quanto à sua postura diante da relação ensino e 

aprendizagem.  

Sobre esse contexto Schneider (2002) alerta para as mudanças trazidas pelos avanços 

tecnológicos e como isso afetou o “modus vivendi” do homem atual, destacando como se 

modificou a relação homem, sociedade e trabalho e como fica a Educação nesse bojo de 

transformações. Para o autor, a sociedade industrial contrapõe-se radicalmente à sociedade do 

conhecimento, apresentando a deficiência do modelo mental industrial para atender a 

contemporaneidade que deve substituir os valores da competitividade e individualismo pelos 

princípios da cooperação, colaboração e criatividade, alertando que o paradigma educacional 

deve acompanhar as mudanças da contemporaneidade, entre elas a reconfiguração do tempo e 

do espaço de aprender.  

Segundo esse autor, o modelo educacional convencional leva o aluno a obter uma 

visão fragmentada e individualizada do conhecimento sem fazer as devidas correlações com 

suas vivências e necessidades, por apresentar os conteúdos de forma fragmentada, racionalista 

e especialista.  Entendendo que a escola deve acompanhar as mudanças na sociedade, 

Schneider (Ibid , p.24) alerta sobre a urgência de “buscar um modelo educacional e 

respectivos currículos que objetivem o equilíbrio entre valores, habilidades e conhecimentos”. 

É nesse sentido que ele coloca como urgente o rompimento do atual modelo de educação 

tradicional que ainda segue o paradigma da era industrial. O paradigma educacional deve 

acompanhar a mudança desse tipo de sociedade, marcada pela organização do tempo, dos 

espaços e dos ordenamentos sociais, nos quais “as pessoas desempenham responsabilidades 

fragmentadas e altamente especializadas, de acordo com o sistema complexo de planejamento 

de trabalho e avaliação de desempenho” (SCHNEIDER, 2002, p. 21). Continua o autor:  

 

No oposto, estamos vivendo numa sociedade planetária, com a circulação da 

informação (novo bem de consumo) constituindo-se num de seus pilares 

básicos, onde a instantaneidade e a atualização em tempo real são 

características. Rompe-se, assim, com um dos marcos da Era industrial: a 

periodicidade do trabalho (Ibid , p. 23) 

 

Assim, é urgente o rompimento modelo educacional tradicional que torna a escola 

“uma instituição de ensino fechada e impermeável, vivendo alheia e alienada” (Ibid , p.23).  

Diante dessa constatação, Schneider (2002) levanta outra questão sobre o objetivo da escola e 

como se dá o processo de ensino e a aplicabilidade da aprendizagem questionando se o que os 

alunos aprendem é útil e atual, no atual modelo educacional. Ele responde enfaticamente que 

não e cita Ramos (1995):  
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[...] o processo ensino-aprendizagem se baseia nas informações que são 

passadas pelo professor e devolvidas pelos alunos, sem levar em 

consideração a experiência, a prática, as vivências do cotidiano, o aprender 

fazendo, o desenvolvimento da intuição, da percepção, da criatividade e da 

inventividade (RAMOS, 1995 apud  SCHNEIDER, 2002, p.24) 

 

O autor propõe um modelo de escola como uma organização de aprendizagem, onde o 

processo de aprendizagem esteja ancorado no construtivismo. Ou seja, um ambiente onde os 

alunos, professores e técnico-administrativos possam expandir continuamente suas 

capacidades de criar o futuro que deseja, onde surjam novos e elevados padrões de 

pensamento, onde a aspiração coletiva seja libertada e onde as pessoas aprendam a aprender 

em grupo. Em outras palavras, busca-se um ambiente que, além da inteligência convencional, 

se valorize a inteligência emocional e se adote a cooperação e a cocriação como base de valor, 

pois se tem estes princípios como muito importantes no perfil do profissional da Era do 

conhecimento.  

É neste contexto que a Tecnologia da Informação e Comunicação ganha peso como 

suporte enriquecedor do processo ensino-aprendizagem tornando a escola informatizada e 

atrativa, com um modelo informático que venha apoiar o modelo didático-pedagógico e 

organizacional da escola.  É com esse objetivo de aumentar a efetividade do processo ensino-

aprendizagem, que Schneider (2002) propõe a utilização da tecnologia de forma ergonômica, 

apresentando a Escola como “um organismo vivo e que aprende”. O autor destaca a metáfora 

da escola como um organismo vivo através do conceito de autopoïese e sugere a aplicação da 

teoria das organizações de aprendizagem para o seu desenvolvimento, defendendo a busca 

pela Motivação e Criatividade, além do racional.  

Quanto à tecnologia, Schneider (2002, p.40), faz questão de enfatizar que ela “não é 

um fim em si mesma [e que] existe para nos servir e não para que a sirvamos”.  Assim, 

utilizando conscientemente o poder da tecnologia – e não cegamente – será possível 

oportunizar “produtividade, aprendizado e lazer” (GATES, 1995, apud  SCHNEIDER, 2002, 

p.40).   

Focando no eixo do aprendizado supracitado, Schneider propõe a “necessidade de um 

posicionamento positivo da sociedade perante a tecnologia (...) defendendo o seu uso na 

escola” (Ibid , p.40). Nesse sentido, argumenta: 

 

[...] por achar que a informatização da escola, além de melhorara a 

produtividade do binômio professor-aluno, vai permitir que ela chegue onde 

ainda não está presente ou precise ser aperfeiçoada [...]. A tecnologia precisa 

está onde o aluno está e onde ocorre a aprendizagem. (Idem). 
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Contudo é importante frisar que o autor novamente chama a atenção que mesmo que a 

tecnologia potencialize o ambiente de ensino e aprendizagem, ela em si, mesmo provocando 

estímulos diversos nos alunos, sem a devida mediação docente não “ensinará aos estudantes o 

poder de síntese e de análise”. Para Schneider: 

 

A tecnologia, se bem utilizada, atuará como ferramental que facilitará o 

processo ensino-aprendizagem. O que se propõe nesta pesquisa é um 

ambiente de aprendizagem informatizado, onde a tecnologia é utilizada, 

dentre muitas coisas, para proporcionar uma melhor comunicação entre 

alunos, entre eles e os professore e entre a escola e os pais, além de, como já 

se disse, facilitar o acesso à informação. A tecnologia é, então, um suporte à 

aprendizagem. A aprendizagem ocorrerá com a ajuda da tecnologia e não 

por causa da tecnologia! O aprendiz se apoiará na tecnologia para construir o 

próprio conhecimento! (2002, p.41, grifo meu) 

 

Quanto ao eixo da produtividade e sua relação com o desenvolvimento das 

tecnologias, o autor mostra como as organizações coorporativas estão cada vez mais 

amparadas nos conceitos de conectividade, compartilhamento e inovação. As reconfigurações 

das eras econômicas aliadas às revoluções por minuto no campo da informática forçam todos 

a desenvolverem novas habilidades.  

Nesse ínterim, Schneider insere uma questão que ainda é ignorada em alguns espaços 

escolares: “Será que a escola está oferecendo condições de desenvolver estas habilidades e 

outras necessárias? Será que ao sair da escola o sujeito está preparado para atuar no 

mercado?” (Ibid , p.45). Diante do que foi, passados 10 anos da publicação de sua tese, 

podemos ainda concordar com a resposta negativa dada por Schneider em 2002 uma vez que, 

apesar dos muitos avanços ocorridos, ainda nos deparamos com um modelo educacional que 

precisa avançar conjuntamente com a exigente sociedade do conhecimento. 

Schneider propõe em sua tese um paradigma ergonômico de aprendizagem num 

ambiente de ensino-aprendizagem informatizado que ofereça “as facilidades dos recursos 

informáticos para aumentar a efetividade do processo ensino-aprendizagem”. (Ibid , p.8).  

Nesse sentido, o autor mostra como se dá a Cognição Ergonômica no processo de ensino-

aprendizagem enfatizando que este é um “modelo de ensino que leva em consideração as 

características de funcionamento do cérebro do aprendiz e o meio que ele vive, respeitando a 

forma de como ele vê o mundo [...] para intermediar a ação de aprendizagem entre o sujeito 

epistêmico e o objeto de conhecimento” (Ibid , p.85). Assim, a proposta de um ambiente de 

aprendizagem ergonômico é colocada como uma forma possível de “prover os meios mais 

adequados para intermediar a ação de aprendizagem entre o sujeito epistêmico e o objeto de 
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conhecimento” (Ibid , p.85). Deve se buscar o “saber pela experiência” ao invés do “saber 

comunicado” (Ibid , p.95) 

Reflexões como as de Henrique Nou Schneider (2002) que propõem um ambiente 

ergonômico informatizado de aprendizagem deixam claras que as reconfigurações na prática 

educacional são condição sine qua non para que a Escola acompanhe a velocidade das 

mudanças sociotécnicas.  Seu objetivo foi chamar a atenção para a possibilidade de 

construção de uma aprendizagem ativa, que levasse em consideração quatro condições por ele 

consideradas básicas para a nova relação de ensino e aprendizagem: “a motivação, o interesse, 

a habilidade de compartilhar experiências e a habilidade de interagir com os diferentes 

contextos” (SCHNEIDER, 2009, p.238). 

O papel dos educadores na atualidade é tornar o educando sujeito apto de fazer e refazer 

seus caminhos, conscientes da necessidade de estar sempre aprendendo na perspectiva da 

“aprendizagem aberta e Educação ao longo da vida” (BELLONI, 2006). Para tanto o 

professor tem que aprender a ensinar o aluno a aprender. É justamente nessa perspectiva que 

se torna possível uma cultura do desaprender, pois a (des/re)construção se torna no espaço 

virtual  aquilo que vai dar movimento constante ao processo de aprendizagem do “saber-

fluxo”. 

Sobre esta questão, o Prof. Dr. Henrique Nou Schneider costuma dizer que é preciso ir 

mais além, ou seja, que professores e alunos aprendam a desaprender, no sentido de 

desconstruir para (re) construir e, conhecendo o processo de dentro para fora, o conhecimento 

passa a ser apropriado de forma significativa (informação verbal).
9
 

Visando melhor compreender essa perspectiva do “desaprender”, buscamos outras 

leituras nessa linha, e encontramos o texto do Prof. Adriano Rodrigues Ruiz, Professor do 

Programa de Mestrado em Educação da Unoeste que, sob a mesma ótica de Schneider, 

afirma: 

 

O aprender e o desaprender pertencem ao território do pensamento desperto 

e interrogador. Situam-se em um paciente processo de busca, de interrogação 

É es, avessos a angustia gerada pela incerteza e pela insegurança advindas do 

caráter provisório dos conhecimentos. Algo similar ao que Piaget diz ‘não é 

suficiente preencher a memória com conhecimentos úteis para se fazer 

homens livres: é preciso formar inteligências ativas. (RUIZ, 2006, p.6) 

 

No que tange à tríade conhecimento/informação/comunicação, essa relação sistemática 

leva-nos a reavaliar a categoria “aprendizagem” na Educação. Surge o conceito e-learning 

                                                           
9
 Considerações do Prof. Henrique Schneider durante aulas ministradas na Disciplina “As Novas Tecnologias e a 

Educação”, turma 2011.1, do NPGED/UFS. 
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que se define como “o uso de tecnologias de Internet para oferecer soluções que ampliem o 

conhecimento” (ROSENBERG, 2001, p.28, grifo meu). Pretende-se destacar a condição de 

ampliar o conhecimento em contrapartida à condição da Educação tradicional que se baseia na 

transmissão do conhecimento.  Nesse sentido, é importante ressaltar o que nos alerta 

Schneider (2006) sobre a caracterização do e-learning quando enfatiza que “a utilização da 

Internet per si não caracteriza e-learning” (p.41).  

Na realidade, o e-learning se baseia num tipo de aprendizagem colaborativa aonde o 

aluno é responsável pelo próprio conhecimento bem como pelo conhecimento dos outros 

envolvidos. Nesse tipo de aprendizagem o aluno torna-se o centro das preocupações dos 

profissionais envolvidos na construção de interfaces que tornem o Ambiente Virtual de 

Aprendizagem mais estimulante à sua autonomia. Quanto mais centralidade é dada ao aluno, 

paradoxalmente, mais autônomo ele é enquanto construtor do conhecimento.  

Essa complexidade presente nas práticas da Educação via Internet (e-learning) é 

justamente a base que centra uma Educação para a Complexidade que possa atender à atual 

sociedade multidimensional e complexa (MORIN, 2003a). Edgar Morin propõe o método do 

pensamento complexo. Segundo Morin, uma das convicções do pensamento complexo é a 

incompletude, o inacabamento e a parcialidade de todo conhecimento. O caminho é sair da 

ordem para a desordem, das certezas para as incertezas, da Educação disciplinar para a 

multidisciplinar, da simplificação para a complexidade. (MORIN, 2003b)  

Nesse contexto, concordamos com a reflexão feita por Schneider quando afirma que os 

desafios e as incertezas acabam sendo os motores da mudança e da inovação e que o papel da 

Educação não é mais dá respostas prontas, mas, ao contrário, deve conduzir o homem a se 

apropriar de competências que o torne capaz de dirimir seus problemas como a 

flexibilidade/criatividade, pró-atividade, raciocínio lógico e até mesmo à ética uma vez que a 

Educação não deve se opor às mudanças pois essas levam à aprendizagem contínua. Tanto a 

pró-atividade quanto a flexibilidade, que são exigências do mundo atual, são características do 

e-learning uma vez que a aprendizagem e a organização do conhecimento são centradas no 

aprendiz, conduzindo-o a uma “atitude pró-ativa” em relação ao conhecimento. 

(SCHNEIDER, 2006, p.43) 

Enfim, a aprendizagem via Internet trata de uma modalidade de Educação que incorpora 

todos esses novos conceitos, instrumentos e metodologias, resultando em novas práticas, 

fazendo-se necessário ao profissional e aluno continuamente “aprender a reaprender” 

(GONZALEZ, 2005, p.7)  
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Não se deve mais ensinar a aprender individualmente, mas, sim, a compartilhar, isto é, 

aprender de forma colaborativa, uma vez que a sociedade do conhecimento busca por 

profissionais que saibam se relacionar dialogicamente, em conjunto, de forma organizada e 

coletiva.  

Todas essas preocupações pedagógicas se tornam também sistêmicas no sentido de ser 

necessário também a reconfiguração dos programas e dos ambientes informatizados e virtuais 

de aprendizagem. Schneider (2002) traz justamente a preocupação de adequar o espaço 

informatizado ou virtual de aprendizagem às necessidades psicomotoras e também 

pedagógicas do educando quando apresenta a ergonomia ao ambiente de ensino-

aprendizagem, acompanhando as discussões trazidas por Bauman em A Modernidade Líquida 

(2000). As estruturas de ensino não são mais rígidas, ao contrário, adaptam-se aos objetivos 

específicos de um grupo que, por sua vez, são acompanhados de acordo com as necessidades 

individuais de cada um do grupo, incorporando conceitos e preocupações como flexibilização, 

customização, acessibilidade e usabilidade. 

Segundo Moraes (1996), as consequências do novo paradigma deve possibilitar um 

redimensionamento no papel do professor que deve buscar a aprender, a agir e a pensar a 

partir de um novo referencial teórico. A autora propõe um sistema aberto e que enfatiza a 

consciência de interrelação e interdependência dos fenômenos. 

A sociedade está mudando a cada dia. O verbo no gerúndio não é por acaso, pois 

representa o contínuo estado de movimento do mundo em que vivemos, caracterizado pela 

rapidez e fluidez das coisas e até dos pensamentos. Nesse sentido é importante colocar que 

nesse contexto a missão da escola mudou. Seu objetivo não é mais ensinar conteúdos de 

forma invariável, mas ensinar a aprender entendendo as diferentes necessidades e formas de 

aprender de seus alunos que possuem diferentes estilos de aprendizagem. 

O paradigma educacional deve acompanhar as mudanças da atual sociedade. A 

Educação, a tecnologia e as teorias pedagógicas devem se inter-relacionar de forma a 

contribuir para a Educação na contemporaneidade possibilitando a construção de atitudes 

como autonomia, cooperação, emotividade, criatividade, pró atividade, flexibilidade, dentre 

outros nessa linha que exige a atual sociedade.  

Considerando a descontextualização tanto da escola, quanto dos professores e também 

por parte de alunos, refletir sobre essa condição é um passo importante no sentido de ampliar 

o alcance da escola ainda arcaica para a atual sociedade do conhecimento e em rede. A escola 

como organização, deve estar atenta não somente à demanda do mercado, oferecendo 

currículos que abranjam as competências exigidas na formação do trabalhador, mas, também, 
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à necessidade de se formar um cidadão capaz de transitar no ciberespaço – locus onde cada 

navegante perfaz seus caminhos.  

A escola e o professor devem ser capazes de construir nos alunos a consciência de 

navegar com responsabilidade, mas, também, e principalmente, a consciência de que ele 

mesmo é o responsável pela construção do conhecimento necessário para lidar com as 

demandas da contemporaneidade: uma escola que ensine seu aluno a aprender a aprender – e 

também a desaprender – e que enfatize a continuidade desse processo, é a única capaz de 

preparar a sociedade para a Era do Conhecimento. 

 

 

2.2.EDUCAÇÃO E CIBERCULTURA: APRENDER NO MUNDO VIRTUAL E A 

“NOVA RELAÇÃO COM O SABER” 

 

“Qualquer reflexão sobre o futuro dos sistemas de educação e de 

formação na cibercultura deve ser fundada em uma análise prévia da 

mutação contemporânea da relação com o saber.” 

(LÈVY, 2010, p.159) 

 

Pierre Lèvy define a Cibercultura como o lugar onde se desenvolve “o conjunto de 

técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de 

valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço (2010, p.17). 

Quanto ao “ciberespaço”
10

, o autor afirma ser ele um “dispositivo de comunicação interativo e 

comunitário [que se] apresenta como um dos instrumentos privilegiados da inteligência 

coletiva” (Ibid , p.29), além de ser um “espaço de comunicação aberto pela interconexão 

mundial de computadores e das memória dos computadores” (p.94) capaz de promover trocas 

de experiências, ideias, documentos, produções textuais, imagens, possibilitando a 

constituição de uma inteligência coletiva, segundo as condições do plano virtual.  

Nesta obra, o autor de “Cibercultura” (2010) trata das implicações culturais 

decorrentes do desenvolvimento das tecnologias digitais de informação e de comunicação, 

sob três vieses: a atitude da sociedade frente ao progresso das tecnologias, a virtualização da 

informação e a mutação global que resulta desse processo além de apontar três características 

que orientam seu desenvolvimento: a interconexão, a criação de comunidades virtuais e a 

inteligência coletiva. Afirma Lèvy: 

                                                           
10

 Palavra inventada em 1984 por William Gibson em seu romance de ficção científica de título Neuromancer. 

Segundo Lèvy (2010, p.94), no livro esse termo designa o universo das redes digitais, descrito como campo de 

batalha entre as multinacionais, palco de conflitos mundiais, nova fronteira econômica e cultural. 
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O ciberespaço, como suporte da inteligência coletiva é uma das principais 

condições de seu próprio desenvolvimento. Toda a história da cibercultura 

testemunha largamente sobre esse processo de retroação positiva, ou seja, 

sobre a automanutenção da revolução das redes digitais. Este é um fenômeno 

complexo e ambivalente (Ibid , p.29) 

 

Ainda sobre a formação de uma inteligência coletiva, o autor não deixa de alertar que 

“o crescimento do ciberespaço não determina automaticamente o desenvolvimento [...] apenas 

fornece a esta inteligência um ambiente propício” (Ibid , p.29), sendo que é esta inteligência 

virtual é considerada por ele como a melhor utilidade do ciberespaço. 

Sobre o “virtual” Lèvy não concebe a virtualização como a uma ameaça da tecnologia, 

mas, ao contrário, enfatiza que o uso desta amplia as potencialidades humanas, criando, 

inclusive, um novo modo de aprender e de pensar. A “realidade virtual” é apresentada por este 

autor como parte da Cibercultura que se concretiza na virtualidade e que nos coloca o desafio 

de transitar na complexidade desse outro espaço que também é real, mas numa outra esfera de 

espacialidade e temporalidade. Sobre esse conceito do “virtual”, o autor escreve: 

 

É virtual toda entidade “desterritorializada”, capaz de gerar diversas 

manifestações concretas em diferentes momentos e locais determinados, 

sem, contudo estar ela mesma presa a um lugar ou tempo em particular. Para 

usar um exemplo fora da esfera técnica, uma palavra é uma entidade virtual. 

O vocábulo “árvore” está sendo pronunciado em um local ou outro, em 

determinado dia numa certa hora. Chamaremos a enunciação deste elemento 

lexical de “atualização”. Mas a palavra em si, aquela que é pronunciada ou 

atualizada em certo lugar, não está em lugar nenhum ou não se encontra 

vinculada a nenhum momento em particular (ainda que ela não tenha 

existido desde sempre). Repetindo, ainda que não possamos fixá-lo em 

nenhuma coordenada espaçotemporal, o virtual é real. Uma palavra existe de 

fato. O virtual existe sem estar presente [...] é uma fonte indefinida de 

atualizações (LÉVY, 2010, p.49-50, grifos meus).   

 

Diante da realidade que o “virtual” proporciona e da “fonte indefinida de atualizações” 

possíveis, o mundo virtual é caracterizado pela flexibilidade e pelo estado de potência o que 

deixa em aberto seus usos e apropriações pela virtualização e desterritorialização. 

 

[...] Os suportes de inteligência coletiva do ciberespaço multiplicam e 

colocam em sinergia as competências. Do design à estratégia, os cenários 

são alimentados pelas simulações e pelos dados colocados à disposição pelo 

universo digital. Ubiquidade de informação, documentos interativos 

interconectados, telecomunicação recíproca e assíncrona em grupo e entre 

grupos: as características virtualizante e desterritorializante do ciberespaço 

fazem dele o vetor de um universo aberto. (Ibid , p.51-52) 
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É nesse contexto que se torna ainda mais necessário qualificar-se para lidar com as 

novas formas de comunicação e estar no mundo virtual uma vez que “permite que as 

comunidades constituam de forma progressiva e de maneira cooperativa um contexto 

[comunicacional] comum (dispositivo todos-todos)” (Ibid , p.65). A possibilidade de efetivar 

uma comunicação todos-todos: “os mundos virtuais para diversos participantes, os sistemas para 

ensino ou trabalho cooperativo, ou até mesmo, em uma escala gigante, a WWW, podem todos ser 

considerados sistemas de comunicação todos-todos” (Idem, grifo meu). Quanto ao conceito de 

“mundo virtual” Lèvy (2010), define:  

 

[...] é um universo de possíveis, calculáveis a partir de um modelo digital. 

Ao interagir com o mundo virtual, os usuários o exploram e o atualizam 

simultaneamente. Quando as interações podem enriquecer ou modificar o 

modelo, o mundo virtual torna-se um vetor de inteligência e criação 

coletivas (p.78, grifo meu). 

 

A inteligência virtual, o mundo virtual, a comunicação todos-todos, aberta, flexível e 

coletiva podem ser reformulados e enriquecidos pela interatividade que caracteriza a 

participação ativa do usuário que “a menos que esteja morto, nunca é passivo” (LÈVY, 2010, 

p.81). O autor lembra que o grau de interatividade vai ser em maior ou menor grau a depender 

da possibilidade de reapropriação e de recombinação material da mensagem, e “reorientar 

com precisão o fluxo informacional em tempo real” (p.82). Vale registrar como Lèvy (2010, 

p.84, grifos do autor) caracteriza o grau de interatividade de uma mídia ou de um dispositivo 

de comunicação, destacando: 

 

- As possibilidades de apropriação e de personalização da mensagem 

recebida, seja qual for a natureza dessa mensagem recebida, seja qual for a 

natureza dessa mensagem; 

- a reciprocidade da comunicação (a saber, um dispositivo comunicacional 

“um-um” ou “todos-todos”); 

- a virtualidade, que enfatiza aqui o cálculo da mensagem em tempo real em 

função de um modelo e de dados de entrada; 

- a implicação da imagem dos participantes nas mensagens; 

- a telepresença. 

 

Em suma, personalização, reciprocidade e virtualidade caracterizam o tipo de 

comunicação pautada na interatividade e essas também são as características que devem ser 

aplicadas nas práticas educativas via Internet, uma vez que estas devem se coerentes com o 

universo virtual em que o ensino online estar situado. O universo cibercultural ao evoluir 

complexifica-se transformando as formas de conectividades e apropriações na rede. A história 
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da Internet mostra a diferença exponencial entre a Web 1.0 para a Web 2.0
11

, quando, na 

primeira fase o tipo de acesso era unidirecional e a interatividade na rede era quase nula. 

Quanto à Web 2.0 sua funcionalidade “caracteriza-se por potencializar as formas de 

publicação, compartilhamento e organização de informações, além de ampliar os espaços para 

a interação entre os participantes do processo” (PRIMO, 2006, p.1). Como resultado, tem-se 

também a mudança do perfil do internauta que deixa de ser apenas usuário passivo e passa a 

ser agente ativo durante a navegação. É preciso aprender a navegar, comunicar-se e interagir 

no mundo virtual. Lévy (2010, p.87) chega a afirmar que “o melhor guia para a Web é a 

própria Web”, mas não é o que a complexificação da Web 2.0 exige, principalmente quando 

as instituições de ensino passaram a usar a Internet como lócus de ensino-aprendizagem. 

Okada (2011, p 3) considera a Web 2.0 “como um grande espaço aberto de inteligência 

coletiva na qual usuários, sejam estes formadores, docentes ou discentes, são coautores 

criativos, coaprendizes críticos e coprodutores colaboradores em suas redes sociais de ensino-

aprendizagem”  

Quanto à educação neste contexto cibercultural retratado por Lèvy (2010) entende-se 

que a constituição de uma inteligência coletiva impõe a necessidade do sistema educacional 

repensar estratégias de ensino para o universo online e refletir sobre o papel da educação para 

a potencialização da aprendizagem e para a apropriação de conhecimentos. É preciso que a 

sociedade esteja a par dos usos sociais do virtual bem como tenha a capacidade para filtrar, 

informar, selecionar, categorizar e decidir seus rumos de forma que todos possam se 

beneficiar mutuamente. É preciso, pois, que a sociedade possa lidar com as transformações 

que as novas tecnologias promovem de forma que sejam elas condicionantes e não 

determinantes (Ibid , p.25). 

Todas essas mudanças são compreendidas dentro do que Lèvy (2001) chamou de 

“revolução noolítica” com as tecnologias intelectuais informáticas que aumentam e 

modificam a capacidade de representação mental e percepção, como também modificam a 

relação com o saber provocando mutações na educação. Sobre esta problemática, Pierre Lèvy 

(2010) dedica dois capítulos no seu livro Cibercultura: “A nova relação com o saber” (p.159-

170) e “As mutações da educação e a economia do saber” (p.171-179). Ele inicia com uma 

provocação ao afirmar que estamos na atualidade diante de um processo de “mutação da 

relação com o saber” e faz três constatações: a primeira aponta “a velocidade de surgimento e 

de renovação dos saberes”; a segunda lembra “a nova natureza do trabalho [...] que, cada vez 

                                                           
11

 Termo cunhado por O’Reilly (2005). 
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mais [significa] aprender, transmitir saberes e produzir conhecimentos”; e a terceira 

constatação: “as tecnologias intelectuais amplificam, exteriorizam e modificam as funções 

cognitivas humanas
12

” (Ibid , p. 159). Segundo o autor, as tecnologias intelectuais 

possibilitam: 

 

- novas formas de acesso à informação: navegação por hiperdocumentos, 

caça à informação através de mecanismos de pesquisa, knowbots ou agentes 

de software, exploração contextual através de mapas dinâmicos dados; 

- novos estilos de raciocínio e de conhecimento, tais como a simulação, 

verdadeira industrialização da experiência do pensamento, que não advém 

nem da dedução lógica nem da indução a partir da experiência (Ibid , p.159, 

grifos meus) 

 

Os numerosos compartilhamentos “todos-todos” que estas tecnologias intelectuais são 

capazes de aumentar leva ao aumento do potencial de inteligência coletiva e como 

consequência à complexificação das relações de comunicação, interatividade e produção de 

conhecimento.  Nesse contexto, 

 

O saber-fluxo, o trabalho-transação de conhecimento, as novas tecnologias 

da inteligência individual e coletiva mudam profundamente os dados do 

problema os dados do problema da educação e da formação. O que é preciso 

aprender não pode mais ser planejado nem precisamente definido com 

antecedência. Os percursos e perfis de competências são todos singulares e 

podem cada vez menos ser canalizados em programas ou curso válidos para 

todos. Devemos construir novos modelos do espaço dos conhecimentos. No 

lugar de uma representação em escalas lineares e paralelas, em pirâmides 

estruturadas em “níveis”, organizadas pela noção de pré-requisitos e 

convergindo para saberes “superiores”, a partir de agora devemos preferir a 

imagem de espaços de conhecimentos emergentes, abertos, contínuos, em 

fluxo, não lineares, se reorganizando de acordo com os objetivos ou os 

contextos, nos quais cada um ocupa posição singular e evolutiva (Ibid , 

p.160, grifo meu). 

 

A ideia de “saber-fluxo” considera a dinamicidade dos objetivos e contextos de 

aprendizagem como também a individualização desse processo que, mesmo sendo promovido 

na relação com o grupo (coletivo), a relação “um-um, um-todos, todos-todos” é dinâmica, 

aberta, contínua e que demanda saberes diferenciados para cada ação pedagógica. Não 

planejar ou definir o que vai ser ensinado significa assumir que não se pode deduzir ou 

adivinhar sobre o perfil do aluno em relação aos seus limites. Além disso, o autor também se 

refere à dinamicidade da sociedade do conhecimento e às implicações do universo 

                                                           
12

 Pierre Lèvy (2010, p.159) identifica as funções cognitivas humanas como: memória (banco de dados, 

hiperdocumentos, arquivos digitais de todos os tipos), imaginação (simulações), percepção (sensores digitais, 

telepresença, realidades virtuais), raciocínios (inteligência artificial, modelização de fenômenos complexos) 
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cibercultural para o mundo do trabalho. De fato, mudou-se a relação do saber com o saber-

fazer, quando o que é novidade hoje rapidamente passa a ser obsoleto. 

Lèvy propõe duas grandes reformas no sistema de educação e formação para uma 

nova economia do conhecimento: 

 

Em primeiro lugar, a aclimatação dos dispositivos e do espírito EAD (ensino 

aberto e a distância) ao cotidiano e ao dia a dia da educação. A EAD explora 

certas técnicas de ensino a distância, incluindo as hipermídias, as redes de 

comunicação interativas e todas as tecnologias intelectuais da cibercultura. 

Mas o essencial se encontra em um novo estilo de pedagogia, que favorece 

ao mesmo tempo as aprendizagens personalizadas e a aprendizagem coletiva 

em rede. Nesse contexto, o professor é incentivado a tornar-se um animador 

da inteligência coletiva de seus grupos de alunos em vez de um fornecedor 

direto de conhecimentos (Ibid , p.160, grifo meu). 
 

 

O autor propõe para a educação presencial a racionalidade cibercultural de redes 

intercomunicativas que requerem práticas de ensino abertas, flexíveis e contínuas. Para tanto, 

o papel do professor é fundamental para mediar a pluralidade de objetivos, saberes e 

contextos. A segunda reforma: 

 

[...] diz respeito ao reconhecimento das experiências adquiridas. Se as 

pessoas aprendem com suas atividades sociais e profissionais, se a escola e a 

universidade perdem progressivamente o monopólio da criação e 

transmissão do conhecimento, os sistemas públicos de educação podem ao 

menos tomar para si a nova missão de orientar os percursos individuais no 

saber e de contribuir para o reconhecimento dos conjuntos de saberes 

pertencentes às pessoas, aí incluídos os saberes não acadêmicos (Ibid , p.160, 

grifo meu) 
 

Ainda segundo Lévy (2010), atualizar conhecimentos, desenvolver práticas reflexivas, 

sair da interconexão caótica para a inteligência coletiva, promover a interatividade e o 

compatilhamento através de dinâmicas complexas, são alguns dos desafios que se apresentam 

na realidade atual do professor de EaD. 

Quando trata das “Mutações da educação e a economia do saber” Lèvy discute sobre a 

aprendizagem aberta e a distância; sobre a aprendizagem coletiva e o novo papel dos 

professores; e propõe uma regulamentação pública da economia do conhecimento. Sobre a 

aprendizagem aberta e a distância o autor comenta: 

 

A demanda de formação não apenas conhece um enorme crescimento 

quantitativo, ela sofre também uma profunda mutação qualitativa no sentido 
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de uma necessidade crescente de diversificação e de personalização. Os 

indivíduos toleram cada vez menos seguir cursos uniformes ou rígidos que 

não correspondem a suas necessidades reais e à especificidade de seu trajeto 

de vida. Uma resposta ao crescimento da demanda com uma simples 

massificação da oferta seria uma resposta “industrialista” ao modo antigo, 

inadaptada à flexibilidade e à diversidade necessárias de agora em diante 

(Ibid , p.172, grifos do autor). 

 

Quanto à aprendizagem coletiva e o novo papel dos professores Lèvy (2010, p.173) 

alerta que o “ponto principal aqui é a mudança qualitativa nos processos de aprendizagem”. 

Nessa linha de raciocínio, o autor propõe a “aprendizagem cooperativa” como o caminho 

mais promissor para trabalhar a inteligência coletiva. 

 

Fala-se então em aprendizagem cooperativa assistida por computador (em 

inglês: Computer Supported Cooperative Learning, ou CSCL). Em novos 

“campus virtuais”, os professores e os estudantes partilham os recursos 

materiais e informacionais de que dispõem. Os professores aprendem ao 

mesmo tempo que os estudantes e atualizam continuamente tanto seus 

saberes “disciplinares” como suas competências pedagógicas. (A formação 

contínua dos professores é uma das aplicações mais evidentes dos métodos 

de aprendizagem aberta e a distância (Ibid , p.173) 

 

Nesse contexto, o professor deixa de ter a função de transmissor de conhecimentos 

passando a ser um gestor de aprendizagens promovendo: “o incitamento à troca de saberes, a 

mediação relacional e simbólica, a pilotagem personalizada dos percursos de aprendizagem 

etc” (Ibid , p.173). 

Por fim, o autor ao propor uma regulamentação pública da economia do conhecimento 

Lèvy (2010, p.175) “na qual cada indivíduo, cada grupo, cada organização seriam 

considerados como recursos de aprendizagem potenciais ao serviço de percursos de formação 

contínuos e personalizados”. O que o autor chama a atenção é para o fato de que a grande 

questão para a Educação na Cibercultura não está nas tecnologias em si, mas nos usos que se 

faz delas.  Ele levanta uma questão que é destacada aqui como crucial para quem atua na 

modalidade EaD e quem reflete sobre:  

 

Como manter as práticas pedagógicas atualizadas com esses novos processos 

de transação de conhecimento? Não se trata aqui de usar as tecnologias a 

qualquer custo, mas sim de acompanhar consciente e deliberadamente uma 

mudança de civilização que questiona profundamente as formas 

institucionais, as mentalidades e a cultura dos sistemas educacionais 

tradicionais e sobretudo os papéis de professor e aluno (Ibid , p.174, grifo do 

autor). 
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Qualificação continuada acompanhada de uma postura aberta, reflexiva e crítica é a 

resposta compreendendo que é sempre possível fazer novas releituras e práticas nos usos das 

tecnologias na educação. Nesse contexto, compreende-se que a relação entre Educação e 

Cibercultura é positiva, pois o uso da Internet apresenta-se com o potencial para enriquecer a 

construção do ensino e aprendizagem que pode ser por meio de Blog, BlogQuest, WebQuest, 

Fóruns, Chats ou do AVA e/ou AVEA, dentre outras tecnologias.  

A escola e o professor devem focar nos alunos da atual geração que se encontram tão 

próximos e tão distantes e falar a sua linguagem, enxergar suas individualidades, apropriar-se 

de suas práticas, além de conhecer seus desejos e não-desejos, seus projetos e sonhos.  Por 

isso estão cada vez mais sendo construídos: Blogs, redes sociais, comunidades virtuais, entre 

outros. Porque lá no mundo virtual eles se encontram não somente enquanto jovens em busca 

de novidades, mas como cidadãos virtuais. Ou o Professor entra nesse mundo com arcabouço 

teórico-metodológico e pedagógico para promover a construção do conhecimento necessário 

ou a Escola continuará desconectada de tudo e de todos. 

Quando o processo de produção do conhecimento passa a se estabelecer em outro 

espaço – o espaço virtual, a Educação deve assumir novos desafios, pois, para atender à 

contemporaneidade, a Educação tanto deve incorporar novos conceitos, instrumentos e 

metodologias, quanto deve reconstruir conceitos como “conhecimento”, “informação” e 

“comunicação”, visando novas práticas que dialoguem com as bases do saber numa sociedade 

marcadamente comunicativa. Concordando com Lèvy, é defendido aqui que a virtualização 

não se apresenta como uma ameaça da tecnologia, mas, ao contrário, seu uso amplia as 

potencialidades humanas, criando novos modos de aprender e de pensar, devendo, assim, 

transformar as formas de ensinar segundo a complexidade e multidimensionalidade desse 

fenômeno. 

 

 

2.3. SOCIEDADE MULTIDIMENSIONAL E COMPLEXA: PENSANDO A 

EDUCAÇÃO PARA A COMPLEXIDADE  

 

Por isso, penso que o problema crucial é o do principio organizador 

do conhecimento, e que o que é vital hoje não é apenas aprender, não 

é apenas reaprender, não é apenas desaprender, mas sim reorganizar 

o nosso sistema mental para reaprender a aprender.  

(MORIN, 1977, p.24, grifo do autor) 
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Edgar Morin é o teórico que propõe o Paradigma da Complexidade
13

 para pensarmos e 

refletirmos sobre o homem e o mundo e as relações intersubjetivas destes. O pensamento 

complexo surgiu em sua obra a partir da discussão sobre ordem, desordem, organização na 

teoria do sistema com suas interações e emergências, antagonismos e complementaridades. 

Segundo este, a complexidade é a base da “A natureza da natureza” da Coleção “O Método” 

(1977) Morin apresenta o conceito de complexidade: 

 

A complexidade impõe-se, em primeiro lugar, como impossibilidade de 

simplificar; surge onde a unidade complexa produz as suas emergências, 

onde se perdem as distinções e clarezas nas identidades e causalidades, onde 

as desordens e as incertezas perturbam os fenômenos, onde o sujeito-

observador surpreende o seu próprio rosto no objeto da sua observação, onde 

as antinomias fazem divagar o curso do raciocínio...(MORIN, 1977, p.344) 

 

Para este teórico, pensar sob o paradigma da complexidade é o meio para atingirmos 

um conhecimento multidimensional “em detrimento do pensamento simplista, disjuntivo e 

reducionista” (PEGRAGLIA, 2011, p.59;53). Afirma Izabel Petraglia
14

, estudiosa da 

Epistemologia da Complexidade: 

 

Durante toda a sua vida, Morin foi animado e inspirado pela necessidade de 

romper com a ideia de um saber parcelado, acreditando na incompletude de 

todo e qualquer conhecimento. Por isso fala da incerteza da ciência e da 

importância em distinguirmos os diferentes aspectos do nosso pensamento, 

mas jamais isolando-os ou separando-os entre si. E este é o cerne do 

pensamento complexo: distinguir, mas não separar. (2011, p.58-59). 

 

Discutindo a noção de complexidade, Petraglia (2011, p.61-62) cita dois exemplos 

ilustrativos e reflexivos: 

 

Quando pensarmos na organização de um curso de graduação como um 

“todo”, consideraremos, então, as disciplinas que o compõem como partes 

integrantes e significativas, que, específica e particularmente, apresentam 

suas características e qualidades individuais. A visão de seus recortes é 

importante, enquanto estudo de aspectos próprios, ao mesmo tempo em que 

                                                           
13

 Complexidade é uma noção utilizada em filosofia e epistemologia pó r vários pesquisadores, entre eles Edgar 

Morin. A definição varia significativamente segundo a área de conhecimento. Frequentemente é também 

chamada teoria da complexidade, desafio da complexidade  ou pensamento complexo. Trata-se de uma visão 

interdisciplinar acerca dos sistemas complexos adaptativos, do comportamento emergente de muitos sistemas, da 

complexidade das redes, da teoria do caos, do comportamento dos sistemas distanciados do equilíbrio 

termodinâmico e das suas faculdades de auto-organização. Cf. http://pt.wikipedia.org/wiki/Complexidade  
14

 Izabel Petraglia é pós-doutora em Educação pela Ehess – Paris e pesquisadora da complexidade e 

transdisciplinaridade, há duas décadas. É cofundadora e coordenadora do Niic – Núcleo Interinstitucional de 

Investigação da Complexidade; e Grupec – Grupo de Pesquisa em Educação e Complexidade. Autora do livro 

Edgar Morin: a educação e a complexidade do ser e do saber, publicado pela Editora Vozes em 1995 e que já 

está em sua 13ª edição. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Complexidade
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se contribuem para a visão e compreensão de conjunto, na dimensão da 

complexidade do ser e do saber. 

Outro exemplo de complexidade é a música, que é muito mais do que a 

junção de sons ou notas musicais distintas. Ela congrega pelo menos três 

elementos básicos: ritmo, melodia e harmonia. 

O ritmo é a associação do tempo com o movimento e está presente em toda a 

natureza, como por exemplo nas marés e na sucessão da noite e do dia. Está 

presente também no corpo humano, como nos batimentos cardíacos e na 

sincronia respiratória. 

A melodia é a sucessão de sons conjuntos ou disjuntos em cadência, 

determinantes dos intervalos musicais. 

A harmonia é o conjunto de regras para o uso de sons sucessivos e 

simultâneos, como os acordes. A harmonia também está presente em toda a 

natureza e no ser humano, que a tem como objetivo-fim. 

Paralelamente a estes três elementos que constituem a música, enquanto 

unidade complexa, segue-se ainda a interpretação particular do músico, 

influenciado por sua emoção, sensibilidade e aprendizado, o que o distingue 

dos demais, a partir do desenvolvimento e aprimoramento dos padrões 

estéticos de cada um. 

 

Das duas ilustrações citadas acima por Petraglia (2011), refletirei sobre o exemplo da 

música e do(s) músico(s), tentando fazer o exercício do pensamento complexo que é aquele 

capaz de considerar todas as influências recebidas, tanto internas quanto externas, como 

também suas conexões e (re) ligações. Neste exemplo, a autora destacou o papel do músico no 

conjunto uma vez que os fatores internos (emoção e sensibilidade) juntamente com os fatores 

externos (aprendizado e suas relações com os outros cada qual no limite de seus deveres) são 

aspectos essenciais que devem ser considerados pelo pensamento complexo. Acrescento a 

esse exemplo do papel do Maestro que também é músico, não toca nenhum instrumento, mas 

dirige todos com emoção, sensibilidade e técnica visando desenvolver e aprimorar os padrões 

estéticos e técnicos de cada um. Esse maestro não pode – nem deve – ter um olhar ou audição 

fragmentados, uma vez que é a conjunção das “partes” (cada músico, cada nota, cada melodia, 

cada ritmo, cada instrumento) que forma o “todo” (a orquestra, a música, a obra musical), mas 

também o maestro não pode ser holista, supervalorizando apena o resultado final (“o todo”) 

porque o sucesso depende diretamente das conexões feitas entre as partes durante o fazer 

musical. 

Partindo desse exemplo e analisando a importância do pensamento complexo na 

Educação, entendo que também deve ser assim o trabalho do professor no processo de ensino-

aprendizagem. Este deve se colocar antes de tudo como aquele Maestro que reconhece em 

cada aluno suas singularidades, seus potenciais técnicos e estéticos levando-os a se colocarem 

na condição de aprendizes e ele próprio na condição de Orientador, de Mediador e, por que 

não, na condição de Maestro no processo de construção do conhecimento. 



58 
 

Contudo, não é demais lembrar que ser Maestro no processo educativo é muito mais 

complexo que ser um maestro de uma orquestra, na medida em que cada músico de uma 

orquestra já tem definido e leva consigo o padrão de conhecimento necessário para executar 

seu instrumento. Nesse caso, o maestro vai buscar tirar destes o melhor de cada um e de todos 

para que a soma das partes seja o “todo” – a obra musical. Voltando à metáfora do docente 

como maestro do conhecimento, este vai se deparar com algo que a obra musical não tem: o 

caráter inacabado e indefinido. A “obra musical” tem ontornos definidos e critérios para ser 

considerada “obra”. Uma peça de Choppin ou de Mozart só pode ser reproduzida de acordo 

com seus critérios, notas, ritmos, melodias, acordes assinados por seus autores. O maestro irá 

conduzir cada músico a extrair melhor de si de modo que o resultado seja o melhor de 

Choppin e Mozart. Já o docente como maestro tem “peças” em aberto, objetivos em aberto e o 

único objetivo definido no processo de construção do conhecimento é provocar em cada aluno 

a reflexão que o leve a compreender que cada qual é capaz de ser autônomo e reflexivo 

na/para a busca de mais conhecimento. Como o maestro da orquestra, o docente-maestro deve 

despertar em cada aluno a consciência de seu potencial para o sucesso de todos, ou seja, 

despertar a consciência da complexidade a qual se estabelece na relação e ligação de “n para 

n”, de forma colaborativa, onde todos entendem a necessidade de todos visando um processo 

múltiplo e multidimensional, portanto, mais rico. 

Para uma sociedade multidimensional, Morin propõe o desenvolvimento do 

“pensamento complexo” visando a possibilidade de “ampliação do saber” para o 

conhecimento cada vez mais complexo em contraposição ao conhecimento simplista e 

simplificador. Petraglia lembra que a complexidade do pensamento” não se dá de forma 

linear, mas ao contrário vem acompanhada de uma “convivência inquieta e ao mesmo tempo 

estimulante da ambiguidade, da incerteza e da desordem” (2011, p.60).  Assim,  

 

Considerando-se esta premissa, cabe ao ser humano, através da produção do 

conhecimento, interpretar os aspectos da ambigüidade, sem, contudo 

desconsiderar a multidimensionalidade do real, ou seja, os diversos 

caracteres do fenômeno. (PETRAGLIA, 2011, p.60-61) 

 

Morin alerta que “não há saber total. Ele vai se construindo, mas nunca se esgota” 

(PETRAGLIA, 2011, p. 61) porque a consciência complexa que considera a 

multdimensionalidade do real entende que não há limites para o fenômeno nem para o 

conhecimento sobre o mesmo. A Educação complexa proposta por Morin é contra o 

conhecimento “fragmentado, reducionista e mutilador” por entender que como conseqüência 

as ações resultantes terão o mesmo rumo, pois Morin acredita na “inseparabilidade do 
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conhecimento e da ação”, conforme sua afirmação (1986, p.192 apud  PETRAGLIA, 2011, p. 

61): 

 

Como todo o conhecimento cerebral, o conhecimento humano é, na sua 

origem e nos seus desenvolvimentos, inseparável da acção; como todo 

conhecimento cerebral, elabora e utiliza estratégias para resolver os 

problemas postos pela incerteza e a incompletude do saber. 

 

 

Diante desse paradigma, o ambiente educacional deve ser o mais coerente possível no 

sentido de buscar promover uma Educação multidimensional que instigue ou motive o 

aprendiz a perceber e lidar com as ambiguidades e multidimensões dos fenômenos. Para a 

sociedade do conhecimento é necessário que a Educação seja como esta proposta por Morin, 

uma vez que não é mais possível pensar num homem limitado, fragmentado e especializado. 

A atual sociedade exige cada vez mais que este homem seja múltiplo, capaz de religar as 

conexões perdidas durante a fragmentação do conhecimento, herdadas do século XIX. 

Pensando no século XXI, Edgar Morin propõe atender a uma sociedade globalizada, 

mundializada e, por que não, planetária. 

Para entender o aspecto multidimensional de um fenômeno e para explicar como deve 

se desenvolver o pensamento complexo, tomemos o exemplo da “tapeçaria contemporânea” 

apresentado por Morin (1990, p.103-104 apud  PETRAGLIA, 2011, p.62), no qual o autor 

delineia as três etapas para o desenvolvimento do pensamento complexo: 

 

Consideremos uma tapeçaria contemporânea. Comporta fios de linho, de 

seda, de algodão, de lã, com cores variadas. Para conhecer esta tapeçaria 

seria interessante conhecer as leis e os princípios respeitantes a cada um 

destes tipos de fio. No entanto, a soma dos conhecimentos sobre cada um 

destes tipos de fio que entram na tapeçaria é insuficiente, não apenas para 

conhecer esta realidade nova que é o tecido (quer dizer, as qualidades e as 

propriedades próprias para esta textura), mas, além disso, é incapaz de nos 

ajudar a conhecer a sua forma e a sua configuração. 

Primeira etapa da complexidade: temos conhecimentos simples que não 

ajudam a conhecer as propriedades do conjunto. Uma constatação banal que 

tem consequências não banais: a tapeçaria é mais que a soma dos fios que a 

constituem. Um todo é mais que a soma das partes que o constituem. 

Segunda etapa da complexidade: o facto de que existe uma tapeçaria faz com 

que as qualidades deste ou daquele tipo de fio não possam todas exprimir-se 

plenamente. Estão inIbid as ou virtualizadas. O todo é então menos que a 

soma das partes. 

Terceira etapa: isto apresenta dificuldades para o nosso entendimento e para 

a nossa estrutura mental. O todo é simultaneamente mais e menos que a 

soma das partes. 

Nessa tapeçaria, como na organização, os fios não estão dispostos ao acaso. 

Estão organizados em função da talagarça, de uma unidade sintética em que 

cada parte concorre para o conjunto. E a própria tapeçaria é um fenômeno 
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perceptível e cognoscível, que não pode ser explicado por nenhuma lei 

simples. 

 

 

A partir deste exemplo, fazendo um paralelo com o processo educacional, é possível 

afirmar que também em relação a um grupo de aprendizes não se pode submetê-los a um 

pensamento simplista, ou seja, um pensamento que não compreenda as características de cada 

um e do conjunto. Como bem disse Morin (1990), compreender que o pensamento simplista é 

limitador, é “uma constatação banal que tem consequências não banais” na medida em que, a 

depender de como o docente conduza o processo de aprendizagem, o “todo [será] mais que a 

soma das partes que o constituem” (p.103-104 apud  PETRAGLIA, 2011, p.62). 

É na segunda etapa da complexidade que o docente se faz mais necessário, pois, diante 

do fato de que perante um grupo de aprendizes é mais difícil reconhecer as singularidades de 

cada um, como fazer para que todos possam “exprimir-se plenamente” a ponto de suas 

qualidades não ficarem “inIbid as ou virtualizadas”? Nessa situação, caso não sejam afloradas 

as qualidades de cada um, como resultado se tem “o todo [menor] que a soma das partes” 

(MORIN, 1990, p.103-104 apud  PETRAGLIA, 2011, p.62). 

A terceira etapa representa o parâmetro ideal do pensamento complexo, que segundo o 

próprio Morin (1990), “apresenta dificuldades para o nosso entendimento e para a nossa 

estrutura mental” uma vez que o todo não será nem menor nem maior, mas “simultaneamente 

mais e menos que a soma das partes” (p.103-104 apud PETRAGLIA, 2011, p.62). Num 

ambiente de aprendizagem – presencial ou virtual – isso se apresenta de forma mais clara pelo 

caráter comunicativo determinante que se estabelece no processo educacional a ponto de “o 

todo” (o grupo) se tornar mais claramente definido quando todas “as partes” (cada aprendiz) 

estabelecem as comunicações de forma conectiva, interativa, colaborativa. Essa condição 

implica na ideia de movimento e/ou de dinamicidade que subsiste nas conexões e conjunções 

entre as partes que se ligam, religam e se comunicam tornando mais complexo o “todo”. 

Sobre essa relação entre “as partes” e “o todo” Petraglia (2011) chama a atenção para 

a crítica que Morin faz ao holismo e ao reducionismo ao afirmar que “não deve haver 

aniquilamento do todo pelas partes nem das partes pelo todo [importando] esclarecer as 

relações entre as partes e o todo, onde cada termo remete para o outro” (MORIN, 1977, 

p.120-121).  Nesse contexto é estabelecida uma organização que, segundo Morin, baseia-se na 

relação de cooperação do binômio Ordem-Desordem, não existindo, nesse sentido, um sem o 

outro. Segundo destacou Petraglia (2011), do conceito apresentado por Morin, a ordem 

“transcende a antiga ideia determinista de estabilidade, permanência, imutabilidade e 
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constância” (p.65) e a desordem “vai além da ideia de acaso, apesar de admiti-lo sempre [...] 

são os choques, os acidentes, as imprevisibilidades, as desintegrações, as agitações e o que é 

inesperado” (p.65-66).  Mas a ordem e a desordem fazem parte de um movimento relacional e 

interativo da Organização somente compreendidas sob o ponto de vista complexo e 

multidimensional. Explica Morin (1977, p.101) 

 

[...] a organização é a disposição de relações entre componentes ou 

indivíduos, que produz uma unidade complexa ou sistema, dotada de 

qualidade desconhecidas ao nível dos componentes ou indivíduos. A 

organização liga, de modo inter-relacional, elementos ou acontecimentos ou 

indivíduos diversos que, a partir daí, se tornam os componentes dum todo. 

Garante solidariedade e solidez relativa a estas ligações, e portanto, garante 

ao sistema uma certa possibilidade de duração apesar das perturbações 

aleatórias. Portanto, a organização: transforma, produz, liga, mantém. 

 

Ela (a organização) deve ser entendida em termos da disposição de relações entre 

componentes ou indivíduos, produzindo uma unidade complexa. Daí, através do 

macroconceito “trinitário”, sistema-interações-organização, temos: 1) o sistema que exprime a 

unidade complexa e fenomenal do todo, bem como o complexo das relações entre o todos e as 

partes; 2) as interações que expressam as relações, ações e retroações realizadas num sistema; 

e 3) a organização que representa “o caráter constitutivo destas interações – aquilo que forma, 

mantém, protege, regula, rege e se regenera” (Ibid , p.101). 

Em se tratando do universo educacional, não é difícil perceber o ambiente de 

aprendizagem como uma Organização tal qual a descrição supracitada de Morin, 

principalmente pela “disposição de relações entre componentes ou indivíduos, que produz 

uma unidade complexa ou sistema [...] de modo inter-relacional” (Ibid , p.101). O processo 

educacional pressupõe indivíduos que se auto-organizem visando estabelecer uma 

organização sistêmica e inter-relacional para a construção do conhecimento. Quanto ao 

docente, este deve buscar perceber, identificar e avaliar o grau de desordem que se estabelece 

no movimento de ordenação da organização do processo educacional com o intuito de 

estabelecer reflexão e reordenação segundo os sujeitos envolvidos. Sobre estes, Morin reflete 

a respeito da noção de sujeito, autonomia e auto-eco-organização. Ele afirma: “é preciso 

compreender que há algo mais do que a singularidade ou que a diferença de indivíduo para 

indivíduo é o facto que cada indivíduo é um sujeito” (MORIN, 1980, p.78 apud  

PETRAGLIA, 2011, p.67). 
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No plano da Organização, e diante das características constituintes identificadas por 

Morin
15

, o indivíduo apresenta características supra e meta-individuais quando participante de 

um grupo social: “essas características particulares do indivíduo, ao mesmo tempo em que o 

singularizam o distinguem e diferenciam, não enquanto membro de uma categoria pertencente 

à espécie, mas como autor de seu processo organizador, que o torna sujeito” (PETRAGLIA, 

2011, p. 68) e essa capacidade de tornar-se sujeito “pressupõe outras características 

fundamentais para o desenvolvimento do processo auto-organizador, como autonomia, 

individualidade, incerteza, ambiguidade e complexidade” (Ibid , p.68). Continua a autora 

(Ibid , p.69): “[...] Para transformar-se e conhecer-se o sujeito necessita de um objeto. É a 

partir dessa dependência que o sujeito e o objeto emergem da realidade complexa”, ou seja, 

“[...] para sermos nós mesmos necessitamos de fatores externos a nós” (Ibid , p.70). Todo esse 

movimento e esforço implicam ser o sujeito livre para se tornar autônomo, podendo ser o 

indivíduo, entretanto, justamente por sua natureza complexa, autônomo e subjugado 

simultaneamente “ao mundo exterior, aos grupos, à sociedade e ao ecossistema” (Ibid , p.71). 

Sobre o processo do pensar, Petraglia destaca do pensamento de Morin a necessidade 

das relações entre as partes que intregralizam o todo, afirmando que: 

 

O pensamento não é estático, supõe movimento; e é este ir e vir que permite 

a criação e a elaboração do conhecimento. É o que justifica a superação do 

pensamento reducionista presente no paradigma da simplicidade, 

privilegiando, na atualidade, o paradigma da complexidade. 

Esse é um processo de construção perene e gradativo, que ocorre de dentro 

para fora e de fora para dentro, simultaneamente, em que as possibilidades 

individuais de cada um e do grupo são colocadas à frente das circunstâncias 

limitadoras que nos são impostas. (PETRAGLIA, 2011, p.79) 

 

Ao tratar da questão da produção do conhecimento Morin toma como exemplo, para se 

referir à subjetividade, computador no sentido de estabelecer diferença entre este e o ser 

humano nesse processo afirmando que o mesmo “produz conhecimento isento de 

subjetividade [não apresentando] características particulares, originais e únicas [...] em total 

dependência dos seres que o criaram ou programaram [sendo] subjugado aos desejos e 

objetivos dos seres humanos” (PETRAGLIA, 2011, p.81). Assim, também afirma: 

 

                                                           
15

 Cf. Petraglia (2011, p.67): Morin (1980, p.133-144) apresenta as características não elementares da 

individualidade, explicando que todo indivíduo constitui-se de características infra, extra, supra, meta-

individuais, que correspondem respectivamente aos seus elementos químicos, na infra; ao ecossistema, na extra; 

e à sociedade em que está inserido, na supra e meta. 
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O conhecimento que o computador produz parece-nos liberto de toda a 

subjectividade. O computador não goza nem padece com o seu 

conhecimento. Nem o seu ser nem o seu conhecer têm disposição ou função 

egocêntrica, e a sua inteligência está a serviço não do seu ser, mas do 

logicial que lhe vem do exterior. É isso mesmo que estabelece o caráter 

instrumental e a dependência do computador; é isso que o submete às 

intenções, desejos, projectos, finalidades dos seres e dos grupos humanos 

que o criaram e o utilizam (1986, p.192-193 apud  PETRAGLIA, 2011, 

p.81-82, grifo nosso). 
 

Entretanto, mesmo concordando com o autor quando enfatiza “o caráter instrumental e 

a dependência do computador” ao ser humano, e considerando o período em que foi feita essa 

reflexão quando os avanços da computação e das tecnologias digitais ainda não apresentavam 

as possibilidades que hoje são realidades, gostaríamos de discordar quando Morin nega a 

possibilidade de subjetividade na produção do conhecimento. Ora, se o próprio Morin afirma 

que não existe produção de conhecimento no computador sem a ação humana e se este está 

submetido “às intenções, desejos, projectos, finalidades do seres e dos grupos humanos que o 

criaram e utilizam”, também não há produção de conhecimento sem subjetividade quando o 

homem o faz mediado por essa máquina. Na atualidade fala-se em “computação afetiva”, um 

ramo da computação que estuda e cria mecanismos para detectar comportamentos e até 

emoções do homem na sua relação com o computador, considerando a possibilidade de não 

subjugar a máquina, mas tê-la como aliada. De máquina a instrumento, em tempos de 

Internet, inteligência artificial e inteligência coletiva, o computador está caminhando para se 

tornar uma extensão do homem na produção do conhecimento. 

No texto Reencontro com Edgar Morin – Por uma Reforma do Pensamento
16

, nascido 

das opiniões do próprio, numa comunicação dirigida aos educadores franceses, Morin coloca 

como primordial para a Educação que se faça uma reforma do pensamento. Para tanto, ele 

apresenta alguns elementos que podem tornar possível essa reforma, como por exemplo, a 

substituição do pensamento fragmentado ou especializado pelo “pensamento sistêmico”. 

Quanto a esse tipo de pensamento, Morin faz questão de diferenciar do que se costuma 

chamar “análise sistêmica”, pois, quando se volta à questão da relação das partes com o todo, 

tradicionalmente, desde Descartes, a análise sistêmica privilegia o conhecimento das partes 

compreendendo que o conhecimento do todo depende do que conhecemos das partes. Ele 

também rebate o “sistemismo” que faz justamente o contrário sobrepondo a importância do 

conhecimento para as partes em detrimento do todo. Ao propor o “pensamento sistêmico” 

                                                           
16

 Comunicação dirigida aos educadores franceses, colhida por Odile Brouet e Marie-Danielle Pierrelée, 

publicada em novembro de 1988 em Cahiers Pedagogiques, n.268. Título original: Rencontre avec Edgar Morin 

– Pour une reforme de la pensée. – [Tradução e revisão: Márcia Vinci de Moraes]. Cf. PETRAGLIA, 2011, p.87. 
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Morin bebe da influência de Pascal quando afirma ser “impossível conhecer as partes sem o 

todo, assim como conhecer o todo sem conhecer particularmente as partes”. Para Morin, 

Pascal pode ser considerando “ao mesmo tempo sistêmico e analítico” e afirma: “Na 

realidade, o que Pascal quer dizer é que é preciso se colocar num caminhar do pensamento, 

num pensamento que faz o ir e vir das partes ao todo e do todo às partes” (MORIN, 1988 

apud  PETRAGLIA, 2011, p.88) 

Esta reforma do pensamento – para um pensamento sistêmico – deve, portanto, 

implicar no entendimento de que o “todo tem suas qualidades próprias” e que “o todo está 

também em cada parte” e que o todo pode ser maior ou menor que a soma das partes a 

depender de como as qualidades das partes e do todo emergem ou retroagem. Compreende-se, 

pois, que o pensamento sistêmico funda-se sobre o conhecimento complexo e nesse sentido é 

tão importante “distinguir e associar e não disjuntar e reduzir” quanto “enriquecer-se pelo 

sistema, sem ser reduzido ao sistema”. Nesse sentido, Morin faz a crítica à prática do 

pensamento simplificador: 

 

O pensamento simples, pensamento simplificador, funciona de acordo com 

dois processos: o primeiro processo é a disjunção: nós catalogamos. Você 

tem, então, coisas justapostas que não se comunicam. O segundo processo, 

aparentemente contrário, mas que chega à mesma mutilação, é a redução; 

você reduz sempre o complexo ao simples. (MORIN, 1988 apud  

PETRAGLIA, 2011, p.88) 

 

 

No campo educacional, o resultado do pensamento simplificador é o conhecimento 

parcelado e fragmentado isolando os diversos aspectos de um fenômeno impedindo que o 

aprendiz possa compreendê-lo de forma complexa. A esse respeito, vale a pena ler na íntegra 

a reflexão feita por Morin: 

 

Considere a questão-chave para nós, o homem, o ser humano, com seu 

caráter evidentemente psicológico, cultural, espiritual e seu lado biológico 

natural, cerebral. Essas duas vertentes são completamente separadas, é 

preciso ir a duas faculdades ou universidades diferentes para compreender 

estes dois aspectos ou, então, reduz-se o homem cultural ao homem 

biológico. Vamos tentar compreender o homem através do macaco e as 

sociedades humanas pelas sociedades das formigas; evidentemente é uma 

mutilação. A verdadeira complexidade é saber que nós somos um e outro, 

inseparavelmente. Em minha opinião, uma criança pode compreender muito 

bem que, quando ela come, cumpre não somente o ato biológico, mas 

também o ato cultural, o ato da comensalidade; pode compreender que esta 

alimentação foi escolhida em função das normas que lhe foram transmitidas 

por sua família, sua religião etc. Todas as coisas de que falo e que são a 
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complexidade do real, penso que a criança está apta a apreender, enquanto 

que, frequentemente, o adulto, adulterado por um mecanismo universitário, 

não pode. (MORIN, 1988 apud  PETRAGLIA, 2011, p.91-92) 

 

Mas, considerando a historicidade do pensamento especializado, uma das questões que 

se segue é de cunho pedagógico e faz com que Morin se remeta à Marx com a seguinte 

indagação: “Quem educará os educadores?”
17

 Quanto a esta questão, Morin responde ser esta 

“uma questão insolúvel [que] logicamente não há resposta” (MORIN, 1988 apud  

PETRAGLIA, 2011, p.92), mas aponta a consciência da necessidade do pensamento 

complexo, o “desvio alternativo”, a “experiência voluntária” e o apoio governamental como 

possibilidades para o início desse movimento de formação dos educadores. Assim, afirma: 

 

[...] felizmente, a vida é um pouco mais forte que a lógica e nós nos 

conscientizamos que os processos impossíveis acontecem primeiramente a 

partir da criação de um desvio alternativo; e um desvio pode acontecer não 

somente a partir de uma experiência voluntária conduzidas por alguns 

indivíduos aqui ou ali. Ela pode, também, vir algumas vezes de uma 

iniciativa do alto que pode ajudar este desvio, como por exemplo o 

Ministério da Educação, que encoraja a formação de experiências-piloto ou 

de colégios experimentais; portanto, em minha opinião, pode-se provocar o 

movimento. Eu penso, sobretudo, que é a consciência da necessidade deste 

pensamento que pode criar a modificação do estado de espírito (MORIN, 

1988 apud  PETRAGLIA, 2011, p.93, grifo nosso). 

  

Para Morin (1988) são os poucos professores já conscientes da importância do 

pensamento complexo, mas devem ser eles os responsáveis pela reforma do pensamento que, 

segundo ele, “caminha totalmente no sentido de uma renovação do pensamento leigo”, tal 

como ocorreu no início do século XX o movimento pela laicidade na Educação (MORIN, 

1988 apud PETRAGLIA, 2011, p.94).  E sobre a questão “como os educadores podem se 

formar nesta tentativa?”, Morin responde que “esta formação deveria ser uma formação 

autodidata” lembrando que “todo autodidata é também um heterodata porque o autodidata 

aprende sozinho, mas indo sempre às fontes que existem fora dele e antes dele” (MORIN, 

1988 apud  PETRAGLIA, 2011, p.95). 

Entretanto, Morin não deixa de registrar sua consciência quanto às dificuldades nesse 

processo, pois compreende que são as instituições que “bloqueiam os espíritos que desejam se 

transformar” (MORIN, 1988 apud  PETRAGLIA, 2011, p.95). 

 

Eu penso que é preciso dizer – e vocês me oferecem a possibilidade de falar 

num meio que, hoje, me parece importante – que esta reforma de 
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 Karl Marx coloca essa questão na terceira tese sobre Feuerbach. Cf. PETRAGLIA, 2011, p.93. 
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pensamento precisa de uma reforma de princípio, uma reforma 

epistemológica que é muito longa, muito difícil e que ainda não começou 

(MORIN, 1988 apud  PETRAGLIA, 2011, p.100). 

 

Morin escreve (2003a, p. 55),  

 

[...]  a educação do futuro deve ser responsável para que a ideia de unidade 

da espécie humana não apague a ideia de diversidade e que a da sua 

diversidade não apague a de unidade. Há uma unidade humana. Há uma 

diversidade humana. A unidade não está apenas nos traços biológicos da 

espécie humana homo sapiens. A diversidade não está apenas nos traços 

psicológicos, culturais e sociais do ser humano. Existe também diversidade 

propriamente biológica no seio da unidade humana; não apenas existe 

unidade cerebral, mas mental, psíquica, afetiva, intelectual; além disso, as 

mais diversas culturas e sociedades têm princípios geradores ou 

organizacionais comuns. É a unidade humana que traz em si os princípios de 

suas múltiplas diversidades. Compreender o humano é compreender sua 

unidade na diversidade, sua diversidade na unidade. É preciso conceber a 

unidade do múltiplo, a multiplicidade do uno.  

 

Observem que foi o usado aqui o termo “ambiente de aprendizagem” por entender que 

o termo “ambiente” é mais coerente com a prática de um docente que não centraliza o fator 

comunicante, ampliando para todos os participantes a prática de comunicar-se, ligar-se, 

conectar-se e colaborar uns com os outros no processo educacional. Assim como organização 

da tapeçaria, “os fios não estão dispostos ao acaso”, o docente tem que ter a competência de 

conscientizar seus aprendizes sobre a importância de cada um como “unidade sintética em que 

cada parte concorre para o conjunto”. Assim como a tapeçaria, o ambiente de aprendizagem 

também “é um fenômeno perceptível e cognoscível, que não pode ser explicado por nenhuma 

lei simples” (MORIN, 1990, p.103-104 apud PETRAGLIA, 2011, p.62). 

A Educação deve integrar de maneira relacional professor e aluno de forma que este 

último não esteja no processo de forma passiva ou subjugada. E mesmo considerando sua 

participação ativa, esta deve ser não somente crítica, mas principalmente autocrítica. A 

relação de ensino e aprendizagem deve ser aberta e consciente de que não pode ser 

racionalizada de forma mecanicista dando ênfase à sistematização das práticas, mas sim à 

racionalidade destas dentro do axioma do paradigma da complexidade que considera, segundo 

Morin, a racionalização contrária à racionalidade. Sobre essa oposição Morin (2000) coloca: 

 

A racionalidade é a melhor proteção contra o erro e a ilusão. Por um lado, 

existe a racionalidade construtiva que elabora teorias coerentes, verificando 

o caráter lógico da organização teórica, a compatibilidade entre as idéias que 

compõem a teoria, a concordância entre suas asserções e os dados empíricos 

aos quais se aplica: tal racionalidade deve permanecer aberta ao que a 

contesta para evitar que se feche em doutrina e se converta em 
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racionalização; por outro lado, há a racionalidade crítica exercida 

particularmente sobre os erros e ilusões das crenças, doutrinas e teorias. Mas 

a racionalidade traz também em seu seio uma possibilidade de erro e de 

ilusão quando se perverte, como acabamos de indicar, em racionalização. A 

racionalização se crê racional porque constitui um sistema lógico perfeito, 

fundamentado na dedução ou na indução, mas fundamenta-se em bases 

mutiladas ou falsas e nega-se à contestação de argumentos e à verificação 

empírica. A racionalização é fechada, a racionalidade é aberta. A 

racionalização nutre-se nas mesmas fontes que a racionalidade, mas constitui 

uma das fontes mais poderosas de erros e ilusões. Dessa maneira, uma 

doutrina que obedece a um modelo mecanicista e determinista para 

considerar o mundo não é racional, mas racionalizadora (p.20) 

 

Na atualidade, portanto, a Educação deve considerar os efeitos seculares de um 

sistema racionalizador e abrir caminhos para uma Educação que permita a prática da 

racionalidade – aberta e autocrítica. Em se tratando da Educação a distância via Internet esses 

princípios se tornam mais que possibilidades, uma vez que a efetivação de um processo de 

ensino que vise de fato a construção da aprendizagem on-line não pode ocorrer sob outros 

parâmetros. No ensino presencial, dada a natureza espaço-temporal que permite a visualização 

imediata das ações e atitudes tanto do educador quanto do aluno, dada a natureza da 

comunicação que não se faz mediada por tecnologias digitais, dada a espontaneidade que 

pode ser visualizada sem recursos de visualização mediática, o princípio de uma Educação 

pautada no paradigma da complexidade e da racionalidade aberta e autocrítica, talvez possa 

ser entremeada com práticas tradicionais de ensino.  

Entretanto, para o ensino a distância via Internet temos que ter a consciência que não 

cabe nenhuma prática de ensino de tendência tradicional, principalmente porque o meio ou o 

ambiente de aprendizagem faz-se mediado pelo computador e por tecnologias digitais, em 

ambientes virtuais. Considerar tal realidade já exige do profissional da Educação, a priori, tal 

racionalidade aberta às mudanças e às transformações que estas mudanças impõem: primeiro, 

considerar a possibilidade de ensinar e o aluno aprender a distância e via Internet; segundo, 

entender a necessidade de se adaptar e aprender como lidar com essa nova realidade; e, 

terceiro, a compreensão de que se trata de um processo que exige a consciência de que tais 

tecnologias, por serem dinâmicas, física e cognitivamente, vão sempre exigir de todos os 

envolvidos aprenderem e apreenderem tais mecanismos contínua e ininterruptamente.  Sobre 

esse movimento para o conhecimento, Morin afirma que é necessário a Educação reconhecer 

a importância do “conhecimento do conhecimento, que comporta a integração do conhecedor 

em seu conhecimento [sendo este] um princípio e uma necessidade permanentes” (MORIN, 

2000, p.24).  
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Para o caso do processo de ensino e aprendizagem, entende-se que o fazer educacional 

requer do professor conhecimento da forma como este produza conhecimento e isso implica 

também que o aluno deve ser integrado como parte de suas preocupações, ou seja, deve o 

professor buscar compreender como este aluno aprende. Por outro lado, também é necessário 

chamar a atenção que, sendo um processo complexo, as responsabilidades não recaem 

somente sobre o professor. Também o aluno deve se conscientizar de seu lugar, seu papel, 

suas atitudes, seu fazer educacional como parte integrante do processo. 

Sendo assim, outra reflexão que cabe é quanto ao papel do professor ou docente – que 

continua sendo o maior responsável pelo processo de ensino-aprendizagem cabendo a ele 

orientar e mediar as relações nesse contexto; e do aluno ou discente, que na condição de do 

aprendiz, passa a ter a responsabilidade de querer aprender e colaborar com o processo de 

ensino e aprendizagem. Concordamos com Vitor Páro
18

 quando o mesmo afirma que não há 

sucesso na prática de ensino se não houver por parte do discente a “vontade de aprender”, seja 

por quais meios for (informação verbal)
19

. Traduzamos essa “vontade de aprender” por 

autonomia e pró-atividade tão necessárias para o aprendiz na atualidade. 

Essa condição de crítica e autocrítica tanto do educador quanto do aprendiz se alinha 

com o entendimento de que saberes e práticas de/para o ensino e a aprendizagem devem ser 

postas sempre em situação de desconfiança. Isso quer dizer que o paradigma da complexidade 

e a racionalidade aberta, quando aplicados, devem conduzir à reflexão contínua de suas 

práticas. O educar que se coloca certo de estar acertando em sua prática educacional, 

fechando-se à reflexão por considerar que já está no caminho crítico e em oposição à 

tendência tradicional, já está, em princípio cometendo o erro de pensar que está acertando e a 

ilusão de perceber que o processo se dá de forma coerente.  

 

  

                                                           
18

 Vitor Paro é professor titular no Departamento de Administração Escolar e Economia da Educação da 

Faculdade de Educação da USP, onde exerce a docência e a pesquisa na graduação e na pós-graduação. Ele é 

autor de vários livros e artigos na área educacional, entre eles: Reprovação Escolar: renúncia à educação (Editora 

Xamã, 2001), Administração escolar: introdução crítica (Editora Cortez, 2001, 10ª ed.), Gestão democrática da 

escola pública (Editora Ática, 2001, 3ª ed.), Por dentro da escola pública (Editora Xamã, 2000, 3a ed.) e Escritos 

sobre educação (Editora Xamã, 2001). 
19

 Em palestra sobre Educação, Avaliação e Gestão Democrática, em 2007. 
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3.  TUTORIA A DISTÂNCIA: FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS PARA O ENSINO 

ONLINE 

 

O Ensino Online (EOL) é uma abordagem pedagógica no Ambiente Virtual de Ensino 

e Aprendizagem (AVEA)
20

 pautada na comunicação mediada por computador podendo ser 

síncrona (em tempo real) e assíncrona (em tempo não real) por meio da interação visando a 

aprendizagem (MORGADO, 2001). 

Neste capítulo apresento os fundamentos pedagógicos que podem orientar o EOL ao 

tempo em que defendo uma postura crítica e flexível para o professor-tutor ao escolher tais 

fundamentos para suas práticas. Assim, são apresentadas inicialmente as contribuições de 

Piaget, Vygotsky e Freire para a construção crítica do conhecimento com o intuito de propor o 

ensino e a aprendizagem crítico-construtivista (JÓFILI, 2002).  Em seguida, trato das 

preocupações pedagógicas para o ensino e a aprendizagem via Internet (e-learning), 

discutindo sobre o perfil do docente, do aluno e do AVEA. E, por fim, abordo a questão da 

redefinição do trabalho docente na Educação a Distância (EaD) analisando o papel do 

professor-tutor no ensino online. 

 

 

3.1.FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS PARA O ENSINO ONLINE: BASE 

TEÓRICA 

 

Sob a influência das Teorias da Aprendizagem Cognitiva formuladas por Jean Piaget e 

Lev Vygotsky, a Aprendizagem Colaborativa prega a interação como base da aprendizagem e 

desenvolvimento cognitivo. 

 

Segundo esses autores, a aprendizagem é diferente do desenvolvimento, no 

sentido de ser provocada por situações criadas por especialistas, como 

educadores, ou por ambientes devidamente preparados para auxiliar o aluno 

a construir determinados conhecimentos. O que o aluno consegue aprender 

nessas situações criadas depende do seu desenvolvimento (VALENTE, 

2011, p.20) 

 

                                                           
20

 AVEA - Terminologia utilizada em consonância com Mazzardo (2004). A opção de se trabalhar nesta 

pesquisa com a abordagem e não apenas ava - ambiente virtual de aprendizagem – é para destacar e valorizar 

também “o papel do professor no planejamento e implementação das atividades didáticas desses ambientes” 

dialógicos onde ocorre o processo de ensinar/aprender (Mazzardo, 2004, p.10). 
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Segundo Piaget, o sujeito é um ser ativo que se relaciona com o meio físico e social, 

construindo relações significativas com estes e, para Vygotsky, é a partir da interação que os 

indivíduos estabelecem uma construção de conhecimento socialmente dependente da 

interação social (PALANGANA, 1994). Para ambos teóricos, a base do processo de ensino-

aprendizagem é a interação, estabelecida tanto entre professor e aluno, como entre este e os 

objetos, que poderá ser positiva se houver a colaboração entre os indivíduos.  

 

A ideia da construção de conhecimentos pode ser aprimorada por 

professores preparados para ajudar os alunos (Piaget, 1998), ou, como 

propõe Vygotsky (1986), por intermédio de pessoas com mais experiências 

para auxiliar na formalização dos conceitos convencionados historicamente. 

Sem a presença de um educador, seria preciso que o aprendiz recriasse essas 

convenções (VALENTE, 2011, p.24). 

 

Conforme afirma Jófili (2002), “o conhecimento é construído ativamente pelo aluno 

via interação com os objetos – de acordo com algumas interpretações do trabalho de Piaget – 

e através da interação social, segundo Vygotsky” (JÓFILI, 2002, p.192). A autora apresenta 

as divergências entre a teoria Vygotskyana e Piagetiana, ao tempo em que apresenta suas 

aproximações. Ao abordar relação interação social versus interação com os objetos a autora 

coloca: 

 

A convicção de Piaget de que as crianças são como cientistas, trabalhando 

nos materiais de seu mundo físico e lógico-matemático para dar sentido à 

realidade, de forma alguma nega sua preocupação com o papel exercido pelo 

meio social. Existe aqui, em minha opinião, apenas uma questão de ênfase. 

Enquanto Piaget enfatiza a interação com os objetos, Vygotsky enfatiza a 

interação social (JÓFILI, 2002, p.193, grifo meu) 

 

 

Seguindo essa linha de raciocínio, Jófili (2002, p.194) concorda com Inagaki e Hatano 

(1983) quando “sugerem um modelo que tenta sintetizar as contribuições de Vygotsky e 

Piaget”. Nesse sentido, a autora concorda com Hatano (1983) quando o mesmo destaca a 

necessidade de atacar “a rígida divisão entre construção individual e social do conhecimento 

ao enfatizar as vantagens da adoção de uma postura mais flexível” (apud JÓFILI, 2002, 

p.194, grifo meu). Sobre o papel do professor, Hatano (1983) coloca: 

 

Arguir que o conhecimento é individualmente construído não é ignorar o 

papel das outras pessoas no processo de construção. Similarmente, enfatizar 

o papel das interações sociais e/ou com os objetos na construção do 

conhecimento, não desmerece a crucial importância da orientação a ser dada 

pelo professor (HATANO, 1993, p. 163 apud JÓFILI, 2002, p.194). 
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Este estudo também entende como Hatano (1983) e Jófili (2002) a importância da 

postura flexível na prática docente. Nesse sentido, enfatizo que tanto a teoria Piagetiana 

quanto a teoria Vygotskyana podem ser devidamente consideradas a depender do contexto de 

aprendizagem e do objetivo do professor-tutor no AVEA. Para os momentos de interação do 

professor-tutor e aluno no ambiente virtual em relação aos objetos e interfaces de 

aprendizagem leva-se em consideração com mais ênfase os ensinamentos de Piaget e para os 

momentos de interação professor-tutor-alunos e alunos-alunos, em que prevalecem as 

interações sociais, considera-se com mais ênfase as orientações de Vygotsky. No meu 

entender, isso não é ser paradoxal, mas sim flexível com o processo de aprendizagem que é 

multidimensional, além de reforçar “a importância do papel do professor e do contexto social 

na construção do conhecimento pelo aluno” (JÓFILI, 2002, p.194).  Hatano argumenta: 

 

Se nós queremos estabelecer uma concepção ou teoria de aquisição de 

conhecimento geralmente aceita, deveríamos estimular o diálogo (ou o 

“poliálogo”) entre as teorias ou programas de pesquisa. Esta prática pode nos 

conduzir ao fortalecimento de uma teoria pela incorporação de insights de 

uma outra o que pode algumas vezes ser considerado problemático. 

(HATANO, 1993, p.163-164 apud JÓFILI, 2002, p.195, grifo meu). 

 

Nessa linha de promover o “poliálogo”, a autora vai mais além ao “incluir a pedagogia 

crítica de Paulo Freire nesta discussão e mostrar suas características complementares aos 

enfoques Piagetiano e Vygotskiano na formulação de um ensino crítico-construtivista” 

(JÓFILI, 2002, p.195). Ela escreve: 

 
A compreensão do papel da educação no desenvolvimento dos seres 

humanos, partilhada por Vygotsky e Freire, é baseada na preocupação de 

ambos com o desenvolvimento integral das pessoas, na filosofia marxista, no 

enfoque construtivista, na importância do contexto social e na firme crença 

na natureza dos seres humanos. [...] Ambos rejeitam a ideia de não-

diretividade no ensino. Para eles, o processo de aprendizagem deve ser 

conduzido pelo professor visando a atingir os alvos desejados (JÓFILI, 

2002, p.195-196) 

 

Outro tipo de fundamentação pedagógica é a dialógica (FREIRE, 1995), que se debruça 

para refletir a importância da dialogicidade na prática educativa, entendendo que é no 

processo de comunicação entre educador e educando que se potencializa a possibilidade de 

aprender. Freire (1995) coloca que nesse processo é preciso que o professor dialogue com a 

realidade dos sujeitos que partilham a atividade pedagógica, bem como com a realidade do 

meio em que se ensina. Neste sentido, o AVEA torna-se elemento importante no ato de 

mediação – não apenas cenário coadjuvante. 
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Quanto à atuação do professor na perspectiva freireana, Jófili (2002, p.196) comenta: 

 

Dentro de um enfoque construtivista é dever do professor assegurar um 

ambiente dentro do qual os alunos possam reconhecer e refletir sobre suas 

próprias ideias; aceitar que outras pessoas expressem pontos de vista 

diferentes dos seus, mas igualmente válidos e possam avaliar a utilidade 

dessas ideias em comparação com as teorias apresentadas pelo professor. 

 

A autora também sugere que o professor ajude o aluno a desenvolver sua capacidade 

de análise e provoque o desenvolvimento de uma atitude crítica levando-o a “assumir-se como 

o sujeito do ato de aprender” (JÓFILI, 2002, p.197). 

 

Considerando que a responsabilidade final pela própria aprendizagem 

pertence a cada aluno, a tarefa do professor é encorajá-los a verbalizarem 

suas ideias, ajudá-los a tornarem-se conscientes de seu próprio processo de 

aprendizagem e a relacionarem suas experiências prévias às situações sob 

estudo. Uma construção crítica do conhecimento está intimamente associada 

com questionamentos: seja para entender o pensamento do aluno, seja para 

promover uma aprendizagem conceitual (JÓFILI, 2002, p.198). 

 

 

Em resumo, Jófili (2002, p.202) propõe um ensino crítico-construtuvista com as 

seguintes atitudes: 

 
[...] estimular o pensamento crítico dos alunos; introduzir o diálogo crítico 

entre os participantes; buscar respostas para os problemas colocados; colocar 

novas questões para serem respondidas, melhorando assim a prática; tornar a 

aprendizagem significante, crítica, emancipatória e comprometida com as 

mudanças na direção do bem-estar coletivo. 

 

Ao definir a teoria pedagógica, é necessário entender a importância da efetiva 

interação social entre os participantes, além de possibilidade de adaptação da ferramenta 

educacional às necessidades individuais. Depender do contexto, dos valores e de uma 

interação social efetiva, além de considerar a necessidade de adaptação da ferramenta 

educacional às necessidades individuais é o modelo de ensino e aprendizagem que deve 

orientar a formação de professores para o ensino online (EOL). É essa competência de saber 

verificar qual ferramenta pedagógica utilizar, em que contexto e com que objetivo, que vai 

levar o professor que atua no EOL a identificar, escolher e justificar sua escolha em suas 

atividades pedagógicas, voltadas para um tipo de ensino comprometido com uma prática 

docente que requeira a participação ativa, crítica e colaborativa dos educandos no AVEA.  É 

importante compreender que esse processo de aprendizagem implica na elaboração subjetiva 
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dos participantes com o meio, a partir de um papel ativo através da interação. Nesse contexto, 

o papel do docente é estruturar didaticamente as atividades de aprendizagem que demandem 

comportamentos colaborativos no AVEA. 

Nessa perspectiva, para um ensino online de qualidade é preciso que o professor-tutor 

tenha embasamento destas teorias pedagógicas sem perder de vista a postura crítica. A 

modalidade EaD não pode ser aplicada de forma acrítica como se o único objetivo fosse 

produzir certificados em larga escala. A preocupação inerente ao compromisso com uma 

educação de qualidade que se tem para o ensino presencial também faz parte das reflexões de 

quem pesquisa e estuda a EaD ou o EOL com seriedade. 

José Armando Valente
21

 e José Manuel Moran
22

 fazem parte desse vasto grupo de 

pesquisadores comprometidos que pensam a Educação a Distância e contribuem “para o 

debate e a construção de novas práticas na educação a distância, visando aumentar a 

qualidade, o acesso e o sucesso da educação brasileira” (ARANTES, 2011, p.10). Nesta obra 

organizada por Valéria Arantes
23

, consta um debate mediado por Arantes entre os autores 

Valente e Moran no qual dialogam respondendo e suscitando questões a respeito de formação 

de professores, ensino e aprendizagem a distância. 

A contribuição de Valente é uma sobre as abordagens educacionais que possibilitam a 

construção de conhecimento na EaD. Para tanto, ele trata das Teorias que embasam a EaD, os 

processos de construção de conhecimento diferenciando os três tipos de abordagens 

destacando suas características e apresentando a abordagem do “estar junto virtual” como 

caminho coerente para ensinar e aprender via Internet (VALENTE, 2011). Para começar, 

Valente (2011) coloca como questão central para a educação na modalidade EaD o desafio da 

aprendizagem efetiva, segundo ele “condizente com a realidade da atual configuração social 

[e] que se resume na composição de duas concepções: a informação que deve ser acessada e o 

conhecimento que deve ser construído pelo aprendiz” (VALENTE, 2011, p.14). Sobre essa 

questão o autor afirma que, para tanto, é necessária “a elaboração de diferentes abordagens de 

EaD, contemplando tanto a transmissão de informação como a construção de conhecimento” 

(Ibid, p.14). Valente (2011) não ignora a necessidade da transmissão do conteúdo, mas critica 

o fato de esta ser a abordagem predominante nos cursos a distância no Brasil, registrando que 

“ações que criam oportunidades de construção de conhecimento praticamente inexistem” 

(Idem). Segundo ele: 

                                                           
21

 Professor Da Universidade Estadual De Campinas  (UNICAMP). 
22

 Professor Aposentado Da Universidade De São Paulo (USP). 
23

 Professora Da Faculdade De Educação Da Universidade De São Paulo (USP). 
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[...] o que acontece é uma grande confusão e, de certo modo, uma falta de 

compreensão das questões sobre aprendizagem, que acabam por criar ações 

educacionais ou cursos a distância que prometem o que não têm condições 

de cumprir. Por exemplo, cursos que adotam a abordagem da transmissão de 

informação e utilizam na sua justificativa temas como construção de 

conhecimento ou o aprender a aprender. Ou mesmo teorias de EaD que 

propõem o estudo independente, o uso da EaD na industrialização do ensino 

(Ibid, p. 14, grifo meu) 

 

Estas justificativas e práticas acabam enriquecendo os argumentos daqueles que são 

contra a modalidade EaD justamente porque exigem o que de fato deveria ser objetivos de 

todos os sistemas EaD: formar cidadãos a partir da construção de conhecimento com 

qualidade e criticidade. Nesse contexto, a respeito das teorias de aprendizagem, Valente alerta 

sobre a importância de conhecer e compreender o que de fato propõem as teorias: 

As teorias de aprendizagem baseadas no interacionismo afirmam que a 

construção do conhecimento não necessariamente acontece como fruto do 

autodidatismo, da ação isolada do aprendiz – ele diante do material de apoio 

ou de uma tela de computador.  Para que essa construção ocorra é necessária 

a interação entre o aprendiz e outras pessoas, que o auxiliem no processo de 

compreender o que está sendo realizado, possibilitando, assim, novos 

conhecimentos (Idem). 

 

Sobre as Teorias de Aprendizagem que embasam a EaD, Valente (2011, p.15) cita 

Keegan (1996) para classificar as teorias de EaD em três grupos: teorias de independência e 

autonomia; teorias de industrialização do ensino; e teorias de interação e comunicação. 

Segundo Valente “a análise dessas teorias mostra que há uma evolução do papel da relação 

entre o aprendiz e o professor, e entre os aprendizes” (Ibid, p.15). Valente apresenta 

brevemente cada teoria demonstrando as limitações de cada uma para o processo de ensino e 

aprendizagem. Sobre a Teoria de Independência e Autonomia – proposta por Wedemeyer em 

1977 – Valente destaca o fato de seu idealizador apresentar o aprendiz e a aprendizagem 

como independentes (VALENTE, 2011, p.16). Partindo dessa perspectiva do estudo 

independente, Moore (1993) observou diferentes graus de autonomia quanto à condução de 

suas atividades educacionais. Nesse sentido, Moore (1993) adapta a Teoria de Wedemeyer 

para a Teoria da distância transacional: 

 

[...] que estabelece uma relação entre a estrutura dos programas 

educacionais, a interação entre alunos e professores e a natureza e o grau de 

autonomia do aluno. Segundo essa teoria, quanto maior for o diálogo, mais 

flexível for a estrutura de um curso, mais autonomia tiver o aluno, menor 

será a distância transacional (VALENTE, 2011, p.16). 
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A Teoria de Industrialização do Ensino – proposta por Peters (2001) tem como 

objetivo promover uma forma industrializada de ensino e aprendizagem numa concepção de 

formação em massa pautada nos princípios da divisão do trabalho, da mecanização e da 

automação (PETERS, 2001 apud VALENTE, 2011, p.17). Quanto à Teoria da Interação e 

Comunicação, Valente (2011) apresenta a teoria de EaD proposta por Holmberg (1995), 

denominada de “Conversação didática guiada”, que considera mais importante a 

aprendizagem individualizada que cada aluno realiza. Valente resume a proposta de Peters 

(2001): 

 

Ele afirma que gostaria de ver sistemas nos quais os alunos pudessem 

progredir no seu próprio ritmo, com escolha livre das datas de avaliação e 

com uma grande quantidade de comunicação de mão dupla para atividades 

de tutoria e retorno dos professores e colegas. A proposta de Holmberg 

procura relacionar a efetividade do ensino com alguns aspectos de atividades 

de EaD, como os sentimentos de pertencimento e cooperação, e a troca real 

de perguntas, respostas e argumentação que acontece na comunicação 

mediada. O autor denominou de “conversação didática” a relação que o 

aluno estabelece com a organização que dá suporte às atividades de EaD. 

[...] Uns dos princípios que ele propõe é o envolvimento dos aprendizes em 

atividades intelectuais que os fazem experimentar ideias, refletir, comparar e 

aplicar o julgamento crítico sobre o que é estudado  (VALENTE, 2011, p.17-

18, grifo meu). 

 

De acordo com as teorias apresentadas por Valente (2011), a proposta da “conversação 

didática” de Holmberg (1995) é o método para alcançar o que este estudo propõe que é a 

formação reflexiva a distância em que o trabalho do professor-tutor considera a complexidade 

das interações que ocorrem no AVEA.  

 

 

3.2. O ENSINO E A APRENDIZAGEM VIA INTERNET 

 

Aprender é muito mais difícil e fundamental do que ensinar. Só quem 

realmente sabe aprender, e somente na medida em que o sabe, pode 

realmente ensinar. (LEÃO, 1977, p.49) 

 

 

Aprender para ensinar e ensinar para aprender.  Emmanuel Carneiro Leão, em seu 

livro “Aprendendo a Pensar” (1977), traz em seu breve e profundo texto “Aprender e Ensinar” 

uma reflexão importante para pensar o Ensino Online.  Ao afirmar que somente quem sabe 
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aprender saberá ensinar veio-me a questão: Como aprender a ensinar via Internet? A resposta 

que me ocorre é que para aprender a ensinar via Internet tem-se antes que aprender a aprender 

via Internet e isso possibilita que seja retomada uma questão já apontada na Introdução desse 

trabalho: a necessidade do professor se familiarizar, conhecer e imergir no universo e na 

ambiência cibercultural. Contudo, entendendo que isso não basta, considero também 

necessário que o professor que atua no Ensino Online, passe também pela experiência de ser 

aluno. 

Aprender e ensinar via Internet demanda maior qualificação pedagógica e tecnológica, 

além de experiências acompanhadas de reflexões. Isso porque o universo cibercultural oferece 

muito mais que inovações tecnológicas, ele provoca novas maneiras de agir e de pensar. 

Segundo o biólogo e neurocientista Dr. Alfred Sholl Franco
24

 em sua Conferência “Cognição 

e Tecnologias: o uso de diferentes mídias e os processos de aprendizagem e memória” 
25

, “a 

exposição às novas tecnologias da comunicação e informação, são eficientes em promover o 

desenvolvimento de funções cognitivas mais elaboradas [podendo] auxiliar no 

desenvolvimento de novos esquemas cognitivos” (FRANCO, 2012, p.21).
26

 

Seguindo a mesma linha, o Diretor do Centro Sagy para Pesquisa na Internet da 

Universidade de Haifa (Israel), lançou questionamentos sobre como as novas tecnologias 

implicam nas práticas de aprendizado.  Em sua palestra “Computadores e Redes são o meio: 

jogos e compartilhamentos são a mensagem”
27

, Sheizaf Rafaeli
28

 questiona: 

 

Computadores e redes estão aqui e estão mudando rapidamente o cenário 

escolar. Se os computadores são o meio, qual é a mensagem? Quando 

computadores e redes são acionados à antiga e bem estabelecida equação de 

aprendizado e ensino, o que está para mudar? E o que queremos que mude? 

Em outras palavras, como as novas tecnologias e seu uso afetam as 

oportunidades e processos de aprendizado? (RAFAELI, 2012, p.22)
29

 

 

Nesse sentido, para lidar com todos esses desafios é preciso que se tenha um conjunto 

de saberes e competências para trabalhar pedagogicamente e criticamente as tecnologias 

digitais. Sobre esse quadro, J. Nunes e A. Nunes (2012, p.119) escrevem: 

 

                                                           
24

 cf. Http://www.cbie.org.br/palestrantes-convidados/49-alfred-sholl-franco.html  
25

 cf. Motta, claudia lage rebelo da; santoro, flávia maria. Programação do congresso brasileiro de informática na 

educação 2012: tecnologias da informação e a integração da academia, escolas, governo e empresas. Rio de 

janeiro: ufrj; unirio; uerj; sbc; ceie, 2012. 69p. 
26

 cf. Http://www.cbie.org.br/attachments/article/55/cbie2012%20-%2023_11.pdf  
27

 cf. Motta, op. Cit., 2012 
28

 disponível em: <http://www.cbie.org.br/palestrantes-convidados/48-sheizaf-rafaeli.html> 
29

 disponível em: <http://www.cbie.org.br/attachments/article/55/cbie2012%20-%2023_11.pdf > 

http://www.cbie.org.br/palestrantes-convidados/49-alfred-sholl-franco.html
http://www.cbie.org.br/attachments/article/55/CBIE2012%20-%2023_11.pdf
http://www.cbie.org.br/palestrantes-convidados/48-sheizaf-rafaeli.html
http://www.cbie.org.br/attachments/article/55/CBIE2012%20-%2023_11.pdf
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[...] como deverá ser a formação dos professores diante de um mundo cada 

vez mais digital? Discutir acerca dessa formação no contexto atual traz o 

desafio central de pensar a relação do professor com as tecnologias digitais. 

Afinal, não basta que ele saiba operar os aparatos tecnológicos. É preciso 

que compreenda o que elas representam em seu cenário de trabalho e de 

desenvolvimento profissional. É fundamental que os professores possam 

discutir os sentidos e significados dessa Era Digital, somente assim poderão 

ser sujeitos ativos frente aos desafios postulados para a educação. 

 

Assim, a formação de professores deve ocorrer no sentido de promover um ensino 

online de qualidade, acompanhados de conhecimento teórico e metodológico sobre como 

aprender e como ensinar via Internet.  

A relação entre conhecimento, informação e comunicação leva-nos a refletir a 

categoria “aprendizagem” na Educação.  Nesse sentido, falar em aprendizagem online requer 

que se compreenda que este processo não pode ser feito apenas de maneira solitária, mas deve 

ser feito em rede, de maneira compartilhada, colaborativa e interativa. 

No Ensino Online, a distância física é diluída pela virtualidade. Nesse contexto, a 

presença e a distância são medidas não pela proximidade física, mas pelo grau de interações 

em rede e pelo grau de interatividade.  Lèvy (2010, p.80) coloca que esta é “a possibilidade de 

interromper uma sequencia de informações e de reorientar com precisão o fluxo 

informacional em tempo real”. Entendendo a Educação Online como uma emergência da 

Cibercultura, Edméa Santos (2010) destaca a prática da virtualização como possibilidade de 

ampliação cognitiva.  

 

A autoria do aprendiz pode ser potencializada com situações de 

aprendizagem que incentivam a prática da virtualização por meio de 

atividades de simulação. Simular é virtualizar, questionar, inventar, criar e 

testar hipóteses. Com a possibilidade de interatividade e do hipertexto, o 

sujeito pode simular coletivamente, em colaboração com os demais sujeitos 

geograficamente dispersos no ciberespaço (SANTOS, 2010, p.43) 

 

 Para Silva (2000, p.16), a interatividade, 

 

[...] vislumbra a possibilidade de uma conjunção complexa operando entre o 

usuário e tecnologia hipertextual. Conjunção entendida como “diálogo” e 

como “multiplicidade” que se opõe à velha categoria unitária produtora de 

consensos coletivos na base de disjunções e simplificações. 

 

Ao contrário do que normalmente é entendida, a interatividade não pressupõe somente 

comunicação entre docentes e aprendizes e destes com outros aprendizes; esta é o que se 

resulta depois de um processo complexo de tomada de decisões. Ela permite que o aluno 
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passe “da condição de espectador passivo para a condição de sujeito operativo” mediante 

diálogos interventivos, pois, “ o novo receptor [...] vem aprendendo a não passividade diante 

da emissão desde o controle remoto” (SILVA, 2000). Este autor ainda alerta que para que haja 

interatividade é preciso:  

 

[...] garantir duas disposições basicamente: 1. A dialógica que associa 

emissão e recepção como pólos antagônicos e complementares na cocriação 

da comunicação; 2. A intervenção do usuário ou receptor no conteúdo da 

mensagem ou do programa, abertos a manipulações e modificações (SILVA, 

2000) 

 

Marcos Silva (1998) defende em suas análises que a interatividade deve subsidiar a 

prática docente e discente a partir dos elementos como bidirecionalidade, participação e 

intervenção. Segundo o autor, “em geral a perspectiva da interatividade mostra-se valiosa 

diante da modalidade cognitiva das novas gerações marcadamente digital e refratária à 

recepção passiva”. 

 
A interatividade está na disposição ou predisposição para mais interação, 

para uma hiper-interação, para bidirecionalidade (fusão emissão-recepção), 

para participação e intervenção. Digo isso porque um indivíduo pode se 

predispor a uma relação hipertextual com outro indivíduo. Esta perspectiva é 

para mim muito cara, uma vez que venho pesquisando o "professor 

interativo" na relação interpessoal em sala de aula. O professor pode se 

posicionar além da interação com seus alunos, pois essa interação já ocorre 

“naturalmente” na separação emissão-recepção que, aliás, tem sido a 

característica inabalável da docência nos últimos cinco mil anos.[...] A 

mensagem no contexto da interatividade não se reduz à emissão. Ela é 

espaço tridimensional de atuação daquele que não pode mais ser visto como 

receptor (SILVA, 2000). 

 

Também Almeida (2003, p.204) entende que a comunicação por meio das TIC, 

 

[...] caracteriza-se como uma nova modalidade comunicacional que permite 

romper a linearidade e a unidirecionalidade entre emissor e receptor e 

potencializa a comunicação multidirecional pela criação de redes formadas 

na diversidade de informações, recursos e intervenções, o que favorece 

desenvolver sofisticação com informações e recursos oriundos de distintas 

fontes e mídias (grifo meu). 

 

O conceito de e-learning define-se como “o uso de tecnologias de Internet para 

oferecer soluções que ampliem o conhecimento” (ROSENBERG, 2001, p.28, grifo meu). É 

importante ressaltar a possibilidade de ampliação do conhecimento em contrapartida à 

condição da educação tradicional que se baseia na transmissão do conhecimento por meio de 
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um conjunto de métodos usando computadores em rede como mediadores do processo de 

aprendizagem.  Contudo, Schneider (2006, p.41) enfatiza que “a utilização da Internet per si 

não caracteriza e-learning”, pois, para que este de fato ocorra é preciso um tipo de 

aprendizagem aonde o aluno seja responsável pelo próprio conhecimento e colaborador no 

processo de conhecimento dos demais envolvidos. Nesse tipo de aprendizagem, o aluno torna-

se o centro das preocupações do professor no processo de aprendizagem com o intuito de 

estimular sua autonomia. Assim, quanto maior é a centralidade dada ao aluno, 

paradoxalmente, mais autônomo é ele enquanto construtor do conhecimento.  

Nesse sentido, essa linha de reflexão concorda com Santos (2010) quando afirma que 

não é o ambiente online, por si só, que vai definir a educação online, uma vez que “o 

ambiente/interface condiciona, mas não determina” (p.47). A autora continua: 

 

Tudo dependerá do movimento comunicacional e pedagógico dos sujeitos 

envolvidos para a garantia da interatividade e cocriação. Acreditamos que 

aprendemos mais e melhor quando temos a provocação do “outro” com sua 

inteligência, sua experiência. Sabemos que interfaces que garantirão a nossa 

comunicação com nossa fala livre e plural. É deste lugar que conceituamos 

educação online para além da EaD tradicional (Ibid, p.47) 

 

Para Dominiquelli “pensar na relação professor-tutor e aluno no AVA requer 

considerar a construção dos sujeitos, por meio de estratégias que devem conhecer e 

implementar nas práticas cotidianas de um curso. E explorar  ferramentas que promovem a 

interatividade” (2010, p.54). Citando Santos (2002b, p.429), Dominiquelli destacou que é 

“nas práticas interativas e cooperativas, [que] o conteúdo (design e comunicação dialógica) do 

curso é construído pelos sujeitos num processo de autoria e coautoria de sentidos, na qual a 

interatividade é característica fundante do processo”. 

Segundo Moore (1989), um AVEA conforme a noção sócio-construtivista de ensino-

aprendizagem parte de um modelo conceitual de aprendizado definido a partir das interações 

entre estudante-estudante, estudante-instrutor e estudante-conteúdo. A este tipo de interações 

Cortimiglia (2004, p.80) acrescenta a interação instrutor-conteúdo, ou seja, “a interação 

relacionada com os processos de criação e manutenção do material instrucional” e a interação 

estudante-interface proposta por Hillman, Willis e Gunawardena (1994) que se refere à 

“habilidade do estudante no manejo do sistema e dos recursos tecnológicos [entendendo que 

esta habilidade] afeta sobremaneira o sucesso nas demais interações” (CORTIMIGLIA, 2004, 

p.80).   
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Nesse sentido, considero interessante ilustrar a proposta apresentada por Cortimiglia 

(2004, p.82) “demonstrando que a interface tecnológica suporta e permeia as interações do 

modelo de interações”
30

. Ele alerta também para uma sexta interação: a interação intrutor-

instrutor/desenvolvedor para a construção do material instrucional propondo que haja 

“equipes multidisciplinares para suprir as distintas competências envolvidas na autoria do 

material instrucional” (CORTIMIGLIA, 2004, p.82) 

 

 

Figura 1 - Modelo de Interações para desenvolvimento de AVA  

 
Fonte: Cortimiglia (2004, p.82) 

 

É importante destacar que a interatividade não se faz de maneira aleatória; ela implica 

capacidade de autonomia e de criar situações que vão além daquelas oportunizadas pelo 

professor, resultando que o processo de Aprendizagem via Internet se torna muito mais 

complexo pelas possibilidades multidimensionais oportunizadas pelas tecnologias digitais. 

Assim, entende-se que o paradigma educacional tradicional não pode reger o ensino e a 

aprendizagem via Internet por não ser coerente com as possibilidades de interação e 

interatividade que o AVEA proporciona e requer. Valente escreve: 

 

[...] a interação com as pessoas e com os objetos do meio tem sido 

substituída pro “acesso” à informação, usando para isso, por exemplo, os 

recursos tecnológicos. O simples fato de o aluno navegar na web, tem sido 

entendido como uma oportunidade de interagir com a informação e, 

consequentemente, de construir conhecimento. (VALENTE, 2011,p.25). 

 

                                                           
30

 Na figura apresentada por Cortimiglia (2004, p.82), a interação estudante-interface não é demonstrada. 
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Na Figura 2 abaixo, Cortimiglia (2004) apresenta os tipos de interação e suas 

respectivas funcionalidades. 

 

 

Figura 2 – Funcionalidades Web para o AVA
31

 

 
Fonte: CORTIMIGLIA (2004, p.80) 

 

Diante destas funcionalidades e das relações de interatividade, Okada (2003) 

questiona: “como fazer emergir a colaboração e a cooperação em ambientes virtuais de 

aprendizagem”. Neste artigo, a autora analisa a emergência dos ambientes virtuais de 

aprendizagem classificando-os, conforme Mason (1998), em três tipos: ambientes 

instrucionistas, interativos e cooperativos. Okada (2003) também discute algumas concepções 

sobre aprendizado colaborativo e cooperativo, diferenciando-os e apontado o aprendizado 

colaborativo como um processo mais complexo. 

 

                                                           
31

 Nomenclatura adotada por Cortimiglia (2004). Nesta pesquisa adoto o termo AVEA. 
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Para alguns autores, o aprendizado colaborativo e o cooperativo diferem em 

alguns aspectos, principalmente em termos de objetivos e intenções. No 

aprendizado cooperativo é estimulado o trabalho em conjunto visando atingir 

um propósito comum, em vez do aprendizado individualista e competitivo. 

[...] No aprendizado colaborativo não existe necessariamente um único 

propósito coletivo. No ambiente colaborativo é encorajada a interação 

visando principalmente à descentralização do papel do professor; todos são 

aprendizes e podem contribuir um com o outro (OKADA, 2003, p.276, grifo 

meu). 

 

 

Com a aprendizagem colaborativa todo o processo de ensino-aprendizagem deve 

centrar-se na interação e interatividade de seus participantes, inclusive o momento de 

avaliação. Sobre o processo avaliativo, continua Okada: 

 

 

[...] Uma outra diferença está relacionada com o tipo de atividades propostas 

para os participantes. No aprendizado cooperativo os aprendizes trabalham 

com problematizações bem claras e definidas, nas quais os participantes 

podem cooperar um com o outro, socializando as suas aptidões e 

desenvolvendo mais habilidades necessárias para a busca de soluções. [...] 

No aprendizado colaborativo os aprendizes confrontam situações complexas 

e incertas da vida real e são incentivados a atitudes de questionamento, troca 

e reflexão coletiva, consenso, crítica e autocrítica e autonomia no seu próprio 

processo de aprendizagem (Ibid, p.276). 

 

A Aprendizagem Colaborativa coloca-se como base pedagógica que este estudo 

propõe para o Ensino Online (EOL), por considerar ser esse o fundamento mais coerente para 

a Educação a Distância via Internet (EaD) que se pretende ter a complexidade como base na 

medida em que esta só pode ser efetivada se o professor coordenar os educandos de modo a 

trabalharem em grupo segundo a sua multiplicidade.  

Existem diferentes concepções para os termos colaboração e cooperação. É importante 

aqui fazer uma distinção entre “cooperação” e “colaboração”. Do latim cooperari e 

collaborare, respectivamente, ambas, segundo o Dicionário de Português Online Michaellis 

têm significados iguais podendo até serem consideradas sinônimas, sendo que, contudo, 

somente o substantivo “colaboração” seja definido pelo Dicionário atrelado à área de 

Informática como “reunião de duas ou mais pessoas que trabalham juntas para produzir ou 

utilizar uma aplicação multimídia”
32

.  No campo educacional, porém, entende-se que ambos 

os conceitos, apesar de muito próximos em suas definições, apresentam tênues diferenciações 

em suas práticas.  

                                                           
32

Disponível em: <http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-

portugues&palavra=colabora%e7%e3o > 

http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=colabora%E7%E3o
http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=colabora%E7%E3o
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A Aprendizagem Cooperativa na concepção de Campos et al (2003, p.26) é uma 

“proposta pedagógica na qual estudantes ajudam-se no processo de aprendizagem, atuando 

como parceiros entre si e com o professor, com o objetivo de adquirir conhecimento sobre  

um dado objeto”. Neste sentido, a cooperação tem como propósito promover a participação 

dos alunos favorecendo a participação social levando-os a interagirem com os outros 

membros do grupo e “a exercitar a tomada de decisão e desenvolver habilidades de trabalho 

em grupo, tornando-se mais confiante em expor publicamente seus pontos de vista” 

(CAMPOS et al, 2003, p.30).   

Quanto à Aprendizagem Colaborativa, entendo que esta possibilite ao aluno a 

construção de maior autonomia. Paradoxalmente, promover compartilhamento e trabalhar em 

rede potencializa ao aprendiz a condição e consciência de sua autonomia o que o torna apto a 

se movimentar e construir caminhos independentes do Professor. No processo cooperativo, o 

professor é um guia e facilitador no processo educacional, mas no processo colaborativo sua 

atuação se torna ainda mais complexa porque em nenhum momento ele poderá estar apenas 

facilitando, mas o tempo todo provocando os aprendizes a irem além.   

 

Quando um grupo compartilha um objeto e passa a efetuar ações sobre ele, 

corre o risco de utilizá-lo de forma indevida, uma vez que várias ações 

podem estar sendo realizadas simultaneamente. Aqui acentua-se a 

necessidade de algum tipo de controle, segundo os objetivos gerais da tarefa. 

Se houver a necessidade de um planejamento antecedente à realização dos 

trabalhos, algum tipo de intervenção deverá reger a participação de cada um 

do membros do grupo em função das diretrizes gerais daquele planejamento. 

(FURTADO et al, 2003 apud CASTILHO, 2011, p.21) 

 

Kenski (2003, p.112) refere-se aos termos distinguindo-os:  

 

A colaboração difere da cooperação por não ser apenas um auxílio ao colega 

na realização de alguma tarefa ou a indicação de formas para acessar 

determinada informação. Ela pressupõe a realização de atividades de forma 

coletiva, ou seja, a tarefa de um complementa o trabalho de outros. Todos 

dependem de todos para a realização das atividades, e essa interdependência 

exige aprendizados complexos de interação permanente, respeito ao 

pensamento alheio, superação das diferenças e busca de resultados que 

possam beneficiar a todos.  

 

Na cooperação, os membros do grupo realizam tarefas isoladamente não resultando de 

uma negociação em conjunto, podendo haver subordinação de um elemento em relação aos 

outros, tornando as relações desiguais e hierárquicas (KENSKI, 2003). Para o autor, as 

atividades colaborativas colocam em prática os princípios da inteligência coletiva, em que há 

sinergia dos saberes, das imaginações, dentre outras, através da interconexão ou 



84 
 

conectividade. O processo de ação colaborativa advindos das comunidades virtuais de 

aprendizagem não tem o objetivo de alcançar um nível de padrão idealizado de aprendizagem 

igualmente para todos, como se realizava no ensino tradicional, mas se baseia nos princípios 

de inteligência coletiva de Pierre Lévy (2010), onde cada um é o centro, um detentor do 

conhecimento (KENSKI, 2003).  

Em outras palavras, enquanto no processo cooperativo podemos usar a metáfora de 

que cada um é reconhecido como um elo onde todos cooperam para ser uma corrente; para 

representar o processo colaborativo a metáfora mais coerente seria a de um quebra-cabeças, 

onde cada peça sendo única e complexa colabora de maneira singular com o resultado final do 

trabalho.  Enquanto na Aprendizagem Cooperativa cada qual sabe exatamente o que deve 

fazer e cada qual complementa um ao outro, sem necessidade direta da interatividade; na 

Aprendizagem Colaborativa, o processo de construir se dá de forma ativa e interativa sendo o 

conhecimento gerado de tal forma que o resultado final não será a soma de várias partes, mas 

um “todo” composto de todos por todos. 

 

Na construção conjunta das soluções, devem ser explorados a dinâmica do 

processo; o envolvimento; a participação na produção (individual ou 

coletiva); a atuação de cada um [...] Como cada pessoa é diferente, é essa 

diferença que gera a acomodação ou rejeição de novas informações 

(CASTILHO, 2011, p.48) 

 

É importante que durante o planejamento de um curso online seja definido a priori sua 

fundamentação pedagógica para, a partir daí, definir suas bases tecnológicas, ao contrário do 

que vem ocorrendo, quando os AVEA são pensados tecnologicamente e não 

pedagogicamente, tendo que o professor adequar as funcionalidades do ambiente aos seus 

objetivos de aprendizagem.  Segundo Alexandre Fabiarz e Jackeline Fabiarz (2011, p.223)  

 

Os ambientes virtuais de aprendizagem são sistemas computacionais – 

plataformas – desenvolvidos por empresas ou instituições de ensino para a 

realização de atividades de ensino-aprendizagem a distância utilizando a 

Internet como suporte. As plataformas caracterizam-se por possuírem dois 

componentes básicos: o computacional e o pedagógico. 

 

O componente pedagógico também deve nortear a construção dos componentes 

computacionais, dos recursos virtuais orientando suas possibilidades pedagógicas; ele é o que 

fundamenta o design didático no seu “planejamento, metodologia e mediação pedagógica” 

(Ibid, p.225).  Quanto aos princípios pedagógicos os autores citam os três princípios 

educacionais mais comuns em AVA: “broadcast, virtualização da sala de aula; e estar junto 
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virtual” (VALENTE, 2002 apud FABIARZ, A. e FABIARZ, J., 2011, p.225).  No formato 

broadcast tem-se a abordagem pedagógica tradicional que torna o ensino instrucionista e 

conteudista.  Segundo A. Fabiarz e J. Fabiarz (2011, p.225) 

 

O conteúdo é disponibilizado ao aluno por inteiro, através de pacotes 

instrucionais. O aluno acessa, realiza as atividades propostas e entrega os 

produtos em prazos pré-determinados. Tendo em vista o formato e os 

propósitos massivos do curso, normalmente são entregues grandes 

quantidades de conteúdos [...] Os conteúdos são fechados e representam “a 

verdade” proposta pelo professor. Há pouco espaço para o diálogo ou troca 

de experiências ou mesmo para a construção de reflexões coletivas. Da 

mesma forma, é estimulado o individualismo do aluno. 

 

O outro princípio educacional apontado é o da “virtualização da sala de aula” que 

“preconiza a tecnologia como recurso didático; no entanto, reproduz no ambiente virtual os 

modelos tradicionais de sala de aula [e] apesar dos recursos tecnológicos disponíveis, não há 

estímulo à comunicação entre os alunos e entre estes e o professor” (Ibid, p.226).  Valente 

escreve: 

 

[...] a interação com as pessoas e com os objetos do meio tem sido 

substituída pro “acesso” à informação, usando para isso, por exemplo, os 

recursos tecnológicos. O simples fato de o aluno navegar na web, tem sido 

entendido como uma oportunidade de interagir com a informação e, 

consequentemente, de construir conhecimento. Por um lado, o 

desenvolvimento das TIC tem propiciado recursos que possibilitam uma 

verdadeira interação entre professor e alunos, e entre estes, originando o que 

temos denominado de “estar junto virtual” (VALENTE, 2011, p.25). 

 

O princípio pedagógico do “estar junto virtual” é mais coerente para a EaD online, pois 

norteia práticas centradas na interação entre os participantes. Os autores escrevem: 

 

Esta terminologia engloba propostas recentes de EaD online que enfocam a 

interação entre os interlocutores de cursos, por meio de ações reflexivas que 

propiciem a reconstrução do conhecimento.  O professor atua como arquiteto 

cognitivo (RAMAL, 2001), mediando e orientando nas diversas situações de 

aprendizagem. Todo o ambiente é estruturado com enfoque na colaboração 

[...] preconiza-se a troca e a construção e reconstrução coletiva de 

conhecimento. O ambiente do curso não é fechado, sendo estimulada a busca 

por informações em outros espaços virtuais. A avaliação tem enfoque no 

processo, considerando sua participação no decorrer do curso e a interação 

com os outros alunos e professores. Este formato tem por objetivo central a 

formação de habilidades como autonomia, reflexão, colaboração, 

mobilidade, multicompetência e flexibilidade (FABIARZ, A. e FABIARZ, 

J., 2011, p.226-227, grifos meus) 

 



86 
 

Nessa linha, este estudo propõe que tanto professores-tutores quanto alunos e todos 

que promovem a docência online sejam conscientes que ensinar e a aprender via Internet 

requer todas essas competências relacionadas ao princípio do “estar junto virtual”. Para que o 

processo de ensino preconize a construção e reconstrução do conhecimento de forma 

reflexiva, o professor-tutor deve ter competência para usar o componente computacional de 

forma pedagógica.   

Marcelo Cortimiglia em sua dissertação “Qualificando - Ambiente Virtual de 

Aprendizagem via Internet” (2004) apresenta uma proposta de AVA via Internet discutindo as 

orientações pedagógicas e se baseando em teóricos que discutem modelos de interações.  

Pesquisas como a de Cortimiglia (2004) mostram como pensar pedagogicamente para 

construir ambientes tecnológicos para ensinar e aprender entendendo “que toda ferramenta 

educacional reflete, em maior ou menor grau, uma determinada abordagem pedagógica” 

(CORTIMIGLIA, 2004, p.78).   

É importante chamar a atenção sobre a necessidade dos ambientes virtuais serem 

construídos pensando na usabilidade e flexibilidade tornando capaz trabalhar atividades de 

ensino-aprendizagem de forma construtivista e colaborativa, pois ainda se destacam 

ambientes de aprendizagem com fundamentos pedagógicos behavioristas
33

. Quanto à 

abordagem sócio-construtivista, Cortimiglia (2004, p.80) chama a atenção para a necessidade 

cada vez mais premente “por sistemas educacionais flexíveis, os quais permitam um ensino-

aprendizagem centrado na participação ativa do aluno na construção do conhecimento”. Nesse 

sentido, o autor destaca na abordagem sócio-construtivista: 

 

Tal concepção de aprendizagem parte do princípio de que o conhecimento só 

é válido quando puder ser transferido, ou seja, aplicado em situações 

diferentes ou similares, porem não idênticas, ao contexto original. A 

abordagem construtivista, assim, tende a privilegiar o envolvimento ativo do 

estudante no processo de ensino-aprendizagem e o emprego prático de 

conceitos e habilidades adquiridos em situações autênticas e variadas como 

estratégias de desenvolvimento das habilidades cognitivas de alta ordem, 

como análise, síntese, dedução e inferência, entre outras (Ibid, p.80). 

 

Quanto à construção do AVEA e seu design instrucional, ele deve ter como base sua 

função pedagógica na elaboração de recursos hipermidiáticos eletrônicos.  Segundo 

Alexandre Fabiarz, Guilherme Xavier e Jackeline Fabiarz (2011) que propõe uma abordagem 

                                                           
33

 A abordagem behaviorista considera a aprendizagem como indução de um comportamento solicitado de 

acordo com um modelo de estímulo e resposta. Tal abordagem tende a focalizar a experiência educacional na 

transmissão direta de conteúdo em mão única do instrutor para o estudante (BOTTINO, 2004 apud 

CORTIMIGLIA, 2004, p.79). 

http://busca.ibict.br/SearchBDTD/search.do?command=search&selectedCustomFilterID=Mestre
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dialógica do design instrucional para o ensino online, a construção de material didático 

eletrônico para um curso a distância deve ser “pautada pelas necessidades pedagógicas de 

uma gama de atores, tais como conteudistas, editores, educadores e tecnólogos, entre outros” 

(FABIARZ, A.; XAVIER; FABIARZ, J., 2011, p.84), destacando o caráter interdisciplinar 

dessa atividade.  

Os autores também chamam a atenção para o fato de que nesse contexto o objetivo do 

designer deve extrapolar a preocupação pela formatação visual, uma vez que deve passar a se 

preocupar de forma mais direta com o objetivo do conteúdo e com estratégias didáticas para 

alcançá-lo. Assim, o designer deve se ocupar também com “a interação entre autores e 

leitores e [com] a utilização da mídia que o transmite” (Ibid, p.85). Outra constatação 

interessante que os autores fazem é que “pensar em design instrucional do material didático 

eletrônico implica pensar no ato da leitura em si” (Ibid, p.85) e que pressupõe dinamicidade e 

não linearidade.  

Dessa forma, concordo com os autores quando constatam que para trabalharem na 

perspectiva do ensino online de qualidade é preciso que haja antes a quebra de paradigmas 

quanto ao entendimento da prática pedagógica no AVEA. Nesses termos, para uma prática 

pedagógica dialógica e construtivista não somente o professor-tutor, mas o próprio AVEA 

deve proporcionar uma leitura hipertextual, não linear, interativa com recursos 

hipermidiáticos que permitam ao leitor desenvolver sua potência de coautoria (Ibid, p.93). 

Neste contexto de “ampliação das possibilidades formativas” (TASSIGNY, 2007), 

vale destacar a necessidade de ampliação dos espaços virtuais de aprendizagem para 

construção de conhecimento no ciberespaço.  Conforme foi argumentado por Lèvy (2010, 

p.172), saímos de um momento de “transição de uma educação e uma formação estritamente 

institucionalizadas (a escola, a universidade) para uma situação de troca generalizada dos 

saberes”. Nesse sentido, BURNHAM et al (2012, p.147-148) propõem que o ciberespaço seja 

“visto como o mais amplo dos ambientes virtuais para a construção do conhecimento de 

forma individual e coletiva [compreendendo] as interfaces existentes no ciberespaço [como] 

espaços fecundos de conhecimento”. Afirmam os autores: 

 

Assim, múltiplos espaços na web, potencialmente, são AVA onde podem ser 

implementadas situações que favoreçam a aprendizagem de forma individual 

e/ coletiva. Listas de discussão na web, por exemplo, podem ser entendidas 

como um espaço onde mensagens são socializadas no formato do correio 

eletrônico; [...] Outro exemplo são os grupos virtuais, onde, além da 

possibilidade de troca de mensagens, são disponibilizados espaços para 

repositórios de arquivos, fotos, perfis de usuários, etc., possibilitando uma 
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maior troca entre os participantes. Atualmente, o ciberespaço é repleto de 

espaços criados para esses fins, as chamadas comunidades virtuais ou redes 

sociais, a exemplo do Orkut
34

, Facebook
35

 e MySpace
36

, incluindo os 

ambientes virtuais 3D, como o Second Life
37

, que também podem ser 

interpretados como AVA (BURNHAM, 2012, p.148) 

 

É acertada a reflexão feita pelo Schneider quando afirma que os desafios e as 

incertezas que marcam a contemporaneidade acabam sendo os motores da mudança e da 

inovação e que o papel da Educação não é mais dar respostas prontas, mas, ao contrário, deve 

conduzir o Homem a se apropriar de competências que o torne capaz de dirimir seus 

problemas como a flexibilidade/criatividade, pró-atividade, raciocínio lógico e ética uma vez 

que a Educação não deve se opor às mudanças, pois essas levam à aprendizagem contínua. 

(informação verbal).
 38

 Tanto a pró-atividade quanto a flexibilidade, que são exigências do 

mundo atual, são características do e-learning uma vez que a aprendizagem e a organização 

do conhecimento são centradas no aprendiz, conduzindo-o a uma “atitude pró-ativa” em 

relação ao conhecimento (SCHNEIDER, 2006, p.43).  

Enfim, a aprendizagem via Internet é uma modalidade de Educação que incorpora 

todos esses novos conceitos,instrumentos e metodologias, resultando em novas práticas, 

fazendo-se necessário ao profissional e aluno continuamente “aprender a reaprender” 

(GONZALEZ, 2005, p.7).  Não se deve mais ensinar a aprender individualmente, mas sim a 

compartilhar, isto é, aprender de forma colaborativa, uma vez que a sociedade do 

conhecimento busca por profissionais que saibam se relacionar dialogicamente, em conjunto, 

de forma organizada e coletiva.  

Todas essas preocupações pedagógicas se tornam também sistêmicas no sentido de ser 

necessária também a reconfiguração dos programas e dos ambientes informatizados e virtuais 

de aprendizagem. Schneider traz justamente a preocupação de adequar o espaço 

informatizado ou virtual de aprendizagem às necessidades psicomotoras e também 

pedagógicas do educando quando engendra a ergonomia ao ambiente de ensino-aprendizagem 

(SCHNEIDER, 2002). Acompanhando as discussões trazidas por Bauman em A Modernidade 

Líquida (2000), podemos entender que as estruturas de ensino não podem ser (não são) mais 

rígidas, ao contrário, devem adaptar-se aos objetivos específicos de um grupo que, por sua 

vez, são acompanhados de acordo com as necessidades individuais de cada um deste grupo, 

                                                           
34

 cf. <http://www.orkut.com.br/> 
35

 cf. <http://www.facebook.com.br/> 
36

 cf. <http://www.myspace.com.br/> 
37

 cf. <http://secondlife.com.br/> 
38

 Nota de aula durante o curso de informática educativa (dcomp/ufs), do qual participei como ouvinte em 

2010.2. 
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incorporando conceitos e preocupações como flexibilização, customização, acessibilidade e 

usabilidade. 

 

 

3.3.ENSINO ONLINE E REDEFINIÇÕES DO TRABALHO DOCENTE NA EAD: A 

TUTORIA A DISTÂNCIA E SUAS PRÁTICAS NO AMBIENTE VIRTUAL DE 

ENSINO E APRENDIZAGEM (AVEA) 

 

“[...] a formação é um fazer permanente [...] que se refaz 

constantemente na ação. Para se ser, tem de se estar sendo.” 

(Paulo Freire, 1972). 
 

No Ensino via internet, o papel do professor continua sendo central e, ao contrário do 

que muitos pregam, as tecnologias na educação não diminuem a importância da carreira 

docente.  Para tanto, o professor deve buscar formação e qualificação contínua, pois 

atualmente o que se torna cada vez mais premente é a necessidade deste acompanhar as 

inovações, como intuito de aprender a criar oportunidades para potencializar o processo de 

aprendizado de seus alunos. Mas, o que muda com o advento das novas tecnologias, 

principalmente as tecnologias digitais na educação? O que muda é justamente o fato de que 

essas tecnologias não são apenas meio, são elas também as mensagens uma vez que são 

tecnologias disruptivas, capazes de provocar transformações cognitivas e comportamentais.   

Diante dos desafios para a educação neste milênio, torna-se urgente pensar na 

formação de professores nesta era de tecnologias digitais.  J. Nunes e A. Nunes analisam a 

formação e o papel do professor nesse contexto de inovação permanente que demanda “um 

novo modo de ser e lidar com papéis históricos, como o da docência” (2012, p.128). Eles 

afirmam que diante deste cenário de mudança em que o mundo tecnológico exige novas 

subjetividades a sociedade “[...] mudanças de valores, ações, formas de pensar, formas de 

sentir e de agir frente ao ensino e à aprendizagem” (Ibid, p.129). 

Nesse sentido, os autores propõem cinco princípios para a formação docente no uso de 

tecnologias digitais: 1) superação do medo do novo, por não serem nativos digitais; 2) 

curiosidade, para se desenvolver como agente ativo e como professor pesquisador; 3) 

adaptabilidade ao inesperado, desenvolvendo a capacidade de ser flexível; 4) disponibilidade 

para a colaboração, reconhecendo que não pode mais haver “protagonismos” no processo de 

ensino; e, por fim, 5) reflexão crítica sobre aspectos éticos, políticos e sociais no uso das 
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tecnologias digitais, para garantir que os professores faça as escolhas dos recursos digitais de 

forma reflexiva  (NUNES, J. e NUNES, A., 2012). Os autores concluem: 

 

Toda essa discussão mostra que os professores precisarão imprimir novos 

sentidos às aprendizagens em sua formação e em sua prática [...]. Esse 

contexto situa o professor em um patamar, no qual ele não pode mais ser 

formado de maneira estanque, uniforme e isolado das transformações no 

mundo, como se isso não lhe dissesse respeito. Na verdade, o conceito de 

formação vai adquirindo um significado novo e uma complexidade crescente 

(Ibid, p.139).  
 

Enfim, para esses autores, a formação, na relação com as tecnologias digitais exige 

contínuas e múltiplas aprendizagens, pensamento crítico e consciência de seu papel no nas 

dinâmicas de elaboração, integração e colaboração. Interessante nessa proposta de Nunes e 

Nunes (2012) é o aspecto subjetivo de dois de seus princípios (superar medo do novo e 

estimular a curiosidade), uma vez que normalmente as propostas de competências para o 

docente giram em torno do fazer pedagógico.  

Nessa linha de preocupações por saberes mais amplos e subjetivos, F. Fialho e G. 

Fialho (2012, p.33) colocam que “a educação do futuro precisa focar, além das competências 

intelectuais, o saber fazer, os demais saberes. Queremos pessoas cada vez mais livres, 

evoluídas, independentes e responsáveis socialmente”. Para tanto, Fialho e Fialho (2012, 

p.39) citam Gutierrez e Prieto (1994) quando propõem como saberes necessários: “educar 

para assumir a incerteza, educar para gozar a vida e educar para a significação”.  

A Educação a Distância (EaD) vem reconfigurando a atuação do professor que atua 

no Ensino Online (EOL),  no qual lhe são atribuídas novas funções e novos papéis mediante 

um amplo leque de mudanças que inclui a reestruturação do processo didático-pedagógico. 

Nesse sentido, o sistema EAD necessita que o docente assuma papéis distintos devendo atuar 

de forma colaborativa, interativa, centrados todos no aluno.   

Como resultado dessa revolução rápida que vem ocorrendo na Educação, destacam-

se problemas que estão diretamente atrelados aos saberes, às práticas e às competências no 

uso das TDIC, tanto por parte dos alunos como dos profissionais da Educação. Não são todos 

os envolvidos nessa nova modalidade de ensino que estão preparados para responder aos 

desafios atuais colocados pela Sociedade em Rede. Se por um lado, o sistema educacional 

reconhece a urgência em promover a ampliação do acesso à Educação Superior e tem pressa 

para aparelhar tecnologicamente e oferecer a Educação a Distância via Internet, por outro, a 
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maior parte daqueles que buscam o nível superior não estão preparados para essa nova 

realidade educacional.  

A prática docente na EaD vem sofrendo mudanças que estão transformando 

profundamente o processo de construção do conhecimento, uma vez que não existe a prática 

da regência, ou seja, não existem aulas a serem ministradas. A ideia de que o professor tem 

por função transmitir conhecimentos – numa linha de comunicação de um para muitos, na 

qual o aluno, quando muito, estuda apenas a partir do material didático e conteúdo postulado 

pelo professor – não faz parte dos fundamentos da EaD.  Ao contrário, o aluno deve aprender 

a construir seus caminhos de aprendizado.  Sendo assim, pergunta-se: qual o papel do 

professor nessa nova era de Educação a Distância feita via Internet? A respeito disso, 

Mercado, Figueiredo e Jobim (2008, p.95) colocam: 

 

Os desafios atuais colocam aos tutores a necessidade de dispor de ambientes 

que permitam: autoria em EAD, interação, mediação pedagógica, produção 

de conhecimento colaborativo. Para superar esses desafios, precisa: 

desenvolver competências na utilização de ambientes virtuais de 

aprendizagem, como: domínio de conteúdo, domínio de ferramentas das TIC 

e do ambiente virtual de aprendizagem e domínio pedagógico da modaliade 

de educação a distância. 

 

Os professores, na modalidade EaD, passam a assumir funções várias – todas 

colaborativas – visando uma aprendizagem autônoma do aluno. Na realidade, todo o sistema 

que estrutura a modalidade de Educação a Distância converge para um só objetivo: propiciar 

ao aluno condições concretas para aprender numa linha pedagógica construtivista e 

interacionista.  Para Belloni (2006, p.81), o professor-tutor deve ser “um parceiro no processo 

de construção do conhecimento, isto é, em atividades de pesquisa e na busca da inovação 

pedagógica”. Nessa linha, além dos docentes, todos os demais profissionais envolvidos (da 

área de Webdesigner, Informática e Engenharia de Software, por exemplo) somam-se com o 

propósito de melhor construir uma tecnologia ergonômica que possa otimizar a relação 

humano-computador no sentido de possibilitar um Ambiente Virtual de Aprendizagem que 

conduza à acessibilidade, à usabilidade e à cognicidade (SCHNEIDER, 2002).   

O papel dos educadores envolvidos nesta modalidade de ensino deve tornar o 

educando sujeito apto de fazer e refazer seus caminhos, conscientes da necessidade de estar 

sempre aprendendo na perspectiva de uma aprendizagem aberta e Educação ao longo da vida 

(BELLONI, 2006).  O Tutor é um profissional do ensino a distância que executa os Projetos 

Pedagógicos, de acordo com as especificidades das áreas e dos cursos no Ambiente Virtual de 
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Ensino e Aprendizagem. Segundo Moore & Kearsley (2007, p.149), dentre as atribuições, 

estão: 

 

 Elaborar o conteúdo do curso, 

 Supervisionar e ser moderador nas discussões; 

 Dar nota às tarefas e proporcionar feedback sobre o progresso; 

 Manter registros dos alunos; 

 Ajudar os alunos a gerenciar seu estudo; 

 Motivar os alunos; 

 Responder ou encaminhar questões administrativas; 

 Responder ou encaminhar questões técnicas; 

 Responder ou encaminhar questões de aconselhamento; 

 Representar os alunos perante a administração; 

 Avaliar a eficácia do curso. 

 

As atribuições, conforme pesquisa feita nos editais mais recentes divulgados por várias 

Instituições de Ensino Superior no Brasil (2011-2012) podem ser classificadas como: 

administrativas ou normativas, pedagógicas, afetivo-motivacionais e acadêmicas. Peço licença 

para citar as mais importantes
39

. Quanto às administrativas, estão: 

 

 Apoiar o professor da disciplina no desenvolvimento das atividades 

docentes; 

 Manter regularidade de acesso ao Ambiente Virtual de Aprendizagem 

 Colaborar com a coordenação do curso na avaliação dos estudantes; 

 Participar das atividades de capacitação e atualização promovidas pela 

instituição de ensino; 

 Elaborar relatórios mensais de acompanhamento dos alunos e encaminhar à 

coordenação de tutoria; 

 Participar do processo de avaliação da disciplina sob orientação do 

professor responsável; 

 Apoiar operacionalmente a coordenação do curso nas atividades 

presenciais nos polos, em especial na aplicação de avaliações 

 

 

Quanto às atribuições pedagógicas listadas, algumas delas são: 

 

 Acompanhar as atividades discentes, conforme o cronograma do curso; 

 Responder às solicitações dos alunos no prazo máximo de 24 horas; 

 Estabelecer contato permanente com os alunos e mediar as atividades 

discentes; 

 Sanar as dúvidas e acompanhar as atividades propostas por meio do 

Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem (AVEA). 

 Proporcionar feedback coletivo e individualizado aos alunos. 

 Atuar na avaliação das atividades desenvolvidas nas disciplinas, de acordo 

com o estabelecido pela Coordenação do Curso. 

                                                           
39

 Cf. Apêndice - Atribuições de Tutoria a Distância requeridas por IES – Brasil 2011-2013 
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 Organizar grupos de estudos com os estudantes no âmbito do polo de 

atuação; 

 Discutir com os professores formadores e a coordenação do curso, 

estratégias de permanência de alunos em potencial de evasão. 

 Articular a participação dos estudantes do curso em eventos (seminários, 

congressos, feiras, etc.) que aconteçam nas IES locais. 

 Oferecer assistência metodológica e pedagógica com relação aos conteúdos 

abordados no âmbito do componente curricular; 

 Motivar a participação dos alunos e auxiliá-los no planejamento (ritmo e 

intensidade) do seu trabalho; 

 Planejar e ministrar as aulas presenciais e/ou virtuais; 

 Subsidiar a avaliação do material didático e do ambiente de aprendizagem 

sugerindo mudanças para a melhoria de sua eficiência.  

 Trabalhar em equipe com o tutor presencial e com a Coordenação de 

Tutoria, visando o desenvolvimento do Curso como um todo.  

 Orientar sobre a importância da utilização de todos os recursos oferecidos 

para a aprendizagem;  

 Auxiliar o professor coordenador de disciplina, em todas as suas funções;  

 Acompanhar e atualizar as informações pertinentes à sua disciplina na 

plataforma;  

 Providenciar a abertura dos fóruns e chats, conforme planejamento prévio; 

 Acompanhar o desenvolvimento individual dos alunos e registrá-lo 

adequadamente; 

 Propor ao professor o acréscimo ou supressão de atividades, quando 

necessário; 

 Planejar, em conjunto com a coordenação pedagógica e professor 

formador, as ações da tutoria a serem desenvolvidas no curso; 

 Promover a interação entre aluno/aluno, aluno/tutor, aluno/formador, 

tutor/formador e aluno/coordenação; 

 Acompanhamento regular dos Fóruns de Conteúdo e de Bate-papo;  

 Checagem regular de emails e mensagens;  

 Realização de busca ativa dos alunos em caso de não acesso a plataforma 

por período pré-definido e participação nos encontros presenciais.  

 

Dentre as afetivo-motivacionais: 

 

 Estabelecer relações afetivas e motivacionais com todos os usuários do 

Ambiente Virtual. 

 Orientar o aluno, enfatizando a autonomia, a responsabilidade e a 

autoimagem positiva;  

 Certificar-se que as dúvidas foram sanadas;  

 Encorajar os alunos que não procuram a tutoria a distância ou ausentes nas 

avaliações;  

 Incentivar os alunos a realizarem as atividades propostas; 

 Assistir os alunos menos participativos a partir da análise das estatísticas 

do ambiente virtual de aprendizagem; 

 Motivar os alunos e criar oportunidades de interação e comunicação;  

 

 

E quanto às atribuições acadêmicas: 

 

 Participar dos eventos que objetivem o aperfeiçoamento da ação tutorial; 
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 Atuar como orientadores acadêmicos e/ou como tutores de orientação, 

desde que atendam aos requisitos mínimos exigidos para essa função; 

 Participar das atividades de educação permanente;  

 Participar de encontros, atividades culturais, vídeoconferências e 

seminários presenciais programados pela coordenação do curso;  

 

Assim, no ensino online a função desempenhada pelos Tutores a Distância é 

fundamental para o êxito do trabalho nessa modalidade: orientam e acompanham os 

estudantes no desenvolvimento das atividades específicas. 

O professor-tutor interage diretamente com o aluno, podendo atuar de forma presencial 

ou a distância. Essas duas modalidades de tutoria, geralmente com funções distintas, 

complementam-se na medida em que o objetivo maior de ambas é auxiliar ao aluno a buscar 

sua autonomia intelectual. Para Belloni (2001): 

 

o tutor tem um papel de parceiro dos estudantes no processo de construção 

do conhecimento. Ele orienta o aluno em seus estudos relativos à disciplina 

pela qual é responsável, esclarece dúvidas e explica questões relativas aos 

conteúdos da disciplina; em geral participa das atividades de avaliação (p.83) 

 

O tutor presencial pode ou não ter por função a orientação dos conteúdos ou 

acompanhamento conceitual dos trabalhos acadêmicos. A depender da metodologia de EaD 

que a Instituição de Ensino Superior (IES) ponha em prática, sua atuação pode se apresentar 

de forma operacional uma vez que seu trabalho será orientar o aluno a resolver problemas de 

acessibilidade às tecnologias como: entrar no AVA, postar suas atividades, problemas de 

comunicação com os outros professores (coordenadores, tutores) ou  trabalhar na aplicação 

das avaliações presenciais.  Já a tutoria a distância tem uma função muito mais complexa 

porque tem como objetivo incentivar aos alunos usarem das linguagens tecnológicas 

motivando-os a executarem as possibilidades da Educação virtual, assim como também 

dirimir dúvidas, e orientar a produção do conhecimento. Enquanto no presencial é na sala de 

aula física o local em que se estabelecem as relações de ensino e aprendizagem, na Educação 

da Distância esta relação se concretiza no AVA através da interação entre os alunos e os 

tutores a distância a partir de um conjunto de ferramentas/interfaces de/para a interação. Nas 

palavras de Moore & Kearsley (2007), o professor-tutor é aquele que “auxilia a transformar a 

informação criada para um grande público no conhecimento para cada aluno individual” 

(p.147).    Segundo estes autores, o papel do professor-tutor vai além: 

 

Os melhores professores a distância têm empatia e capacidade para entender 

as personalidades de seus alunos, mesmo quando filtradas pelas 
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comunicações transmitidas tecnologicamente. Os alunos muitas vezes são 

mais defensivos quando assistem a um curso de um instrutor [tutor] que não 

é visto do que seriam em uma aula convencional, mas dificilmente 

expressam essa inquietação. Alguns alunos buscam abertamente um 

relacionamento dependente com o instrutor [tutor], ao passo que outros são 

visivelmente independentes, e a maioria se posiciona entre os extremos. O 

instrutor [tutor] tem de ser capaz de identificar tais emoções e lidar com elas, 

e precisa identificar maneiras de proporcionar apoio motivacional para 

aqueles que precisam, mas também fazer com que todos os alunos sejam o 

mais independente possível (MOORE & KEARSLEY, 2007, p.148, grifo 

meu) 

 

Sobre as representações que os alunos têm dos tutores, enquanto o tutor presencial ainda 

é confundido com a figura do professor tradicional pela proximidade, o tutor a distância passa 

a ser representado – pelo menos inicialmente pela “frieza da tela” do computador. 

Inicialmente, a condição de ser tutor presencial ou a distância provoca representações 

diferenciadas, por vezes negativas e/ou positivas, na interação entre alunos e tutores, na 

medida em que a tutoria comporta práticas de uma nova “forma de ensino” que, entremeadas 

por presenças e ausências nas relações com os alunos (comunicação síncrona e assíncrona), 

produzem representações simbólicas distintas para cada modalidade de tutoria.  Como 

também, da mesma forma, as representações entre os tutores a distância também mudam de 

acordo com o grau de interatividade deste com o aluno.   

Com efeito, é patente a redefinição que se dá em relação aos conceitos de 

tempo/espaço, presença/ausência, real/virtual. Em Educação a Distância, lidamos de maneira 

oposta às práticas do ensino presencial, pois lidamos a partir das relações complexas entre 

esses conceitos. Uma vez que o processo de construção do conhecimento passa a ocorrer sob 

esses parâmetros, pode-se estar caminhando para um tipo de Educação em que o ensino 

presencial cada vez mais se tornará virtual e, o ensino a distância, mais presencial (MORAN, 

2003)
40

. Sendo assim, a relação entre a presença e a ausência na Tutoria não pode ser definida 

a partir da condição espacial, já que os conceitos de tempo e espaço são reestruturados 

segundo as condições do plano virtual de acordo com a interatividade. 

Sobre as relações intersubjetivas da tutoria a distância a partir da relação entre aluno, 

tutor e AVA, identificamos que o papel da tutoria a distância no processo de mediatização 

entre tecnologia e produção de conhecimento deve, além de avaliar qualitativamente a 

construção do conhecimento, avaliar também a relação de receptividade, conectividade, 

                                                           
40

 Essa modalidade de ensino é denominada de blanded-learning (b-learning) que mescla o presencial e a 

distância no processo de ensino-aprendizagem. 
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interatividade, acessibilidade e usabilidade dos alunos no AVA, uma vez que o grau de 

aprendizagem vai estar diretamente ligado ao grau de comunicação. 

São, assim, quatro as grandes áreas de competências que cabem aos novos educadores 

nessa modalidade: cultura técnica, competência de comunicação, capacidade de trabalhar com 

método e capacidade de capitalizar seus saberes e práticas (BELLONI, 2006, p.87). Nesse 

contexto, Belloni (2006) afirma que diante desse quadro, tanto é urgente a redefinição da 

formação dos professores, como também o é a formação de formadores.   

Dentre as reconfigurações da relação ensino-aprendizagem entre professores-tutores e 

alunos para a construção do conhecimento no ensino online, destacam-se a centralidade que 

deve ser dada ao processo de ensino e aprendizagem em detrimento dos conteúdos. Ao 

contrário do que equivocadamente é afirmado, o ensino continua sendo uma importante 

preocupação juntamente com a aprendizagem. A questão central é que tipo de Ensino deve ser 

efetivado e que tipo de Aprendizagem se quer na Educação a Distância. Pode-se adiantar que 

o trabalho dos tutores pode ser limitado mediante a mentalidade dos envolvidos que não estão 

acostumados a uma prática pedagógica para o Ensino Online. 

É notório que a maioria absoluta não tem familiaridade com Informática, Internet, 

recursos midiáticos e muito menos as interfaces que compõem o AVA. Se por um lado o 

motivo dá-se pelo fato de que grande parte dos alunos – ainda herdeiros do ensino 

convencional com o professor como a figura central transmissor de conhecimentos –, resistem 

às mudanças que orientam para a produção de conhecimento de forma autônoma, por outro 

lado, alia-se a esse fator a pouca ou nenhuma qualificação dos mesmos para o uso das NTIC – 

endossados por outros fatores ligados à falta de conectividade e acessibilidade das 

ferramentas disponibilizadas pelo sistema educacional que torna a Educação via Internet 

pouco atrativa e efetiva.  

As experiências mostram que o processo e a relação de ensino-aprendizagem na 

Educação a Distância, via de regra, depende, em grande medida, da aceitabilidade do aluno 

em usar as NTIC como também do mesmo ter a predisposição em aprender. Ou indo além, é 

necessário que o aluno da Educação a Distância perceba que essa modalidade não se 

apresenta mais fácil que a presencial; ao contrário, sendo mais difícil por exigir um outro 

perfil que não é mais do aluno que espera do professor o conhecimento pronto e arrumado, 

mas o que vai construir seu próprio caminho de aprendizagem. Sobre o status de ser agente 

ativo na criação e expansão do aprendizado, Pimentel et  al (2009) coloca:  
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O aluno é visto como um sujeito ativo e autônomo que seleciona, analisa, 

gerencia e processa os mais diversos tipos de informações (texto, fotos, 

imagens, vídeo, som, links, etc.) na construção do conhecimento 

contextualizado e significado a partir de projetos de aprendizagem que, junto 

ao seu professor e colegas, escolheu fazer (p.9). 

 

Diante disso, torna-se, então, necessário conhecer e analisar o perfil dos alunos que 

estão ingressando e cursando o nível superior na modalidade EaD. Entende-se que, tendo 

conhecimento do que pensa e como se comporta esse alunado, pode-se identificar os 

problemas tangíveis e contingentes visando se antecipar aos problemas, no sentido de 

diminuir até o alto índice de evasão que a Educação a Distância enfrenta.  

Por outro lado, no universo da Educação a Distância, não somente os alunos encontram 

dificuldades diante desse novo sistema de ensino. Há outro complicador na condução do 

ensino a distância: a qualificação dos docentes que estão à frente das ações didático-

pedagógicas.  Pode-se afirmar que nem todos os professores-coordenadores de disciplinas 

nem mesmo todos os professores-tutores fazem uso das interfaces com regularidade que é 

devida. São poucos aqueles que conhecem, usam e incentivam o uso dos Fóruns, chats, blogs, 

sons e imagens. No geral, há o predomínio do uso de textos, mesmo assim limitados ao AVA, 

sem estabelecer links com outros sites externos.  

No máximo a tutoria a distância vem se estabelecendo como eixo de comunicação 

institucional, quando o tutor coloca em prática sua função de comunicar aos alunos notícias e 

informes sobre a agenda do curso – muitas vezes sem retorno do aluno.  Entretanto, suas 

outras funções que estão na ordem da coordenação dos trabalhos dos alunos e na orientação 

na construção do conhecimento, deixam a desejar por falta da conectividade e acessibilidade 

do aluno ou da falta de usabilidade do AVA.   

Quanto à questão da usabilidade do AVA, Givaldo Santos (2012) coloca que este é um 

fator relevante que deve ser considerado no processo de ensino-aprendizagem. Os resultados 

de sua pesquisa confirmam que o estilo de aprendizagem dos alunos deve nortear os designs 

de AVA afirmando que este deve ser construído centrado no aprendiz. Sobre os aspectos 

pedagógicos na usabilidade do AVA, Santos e Schneider (2010, p.08) colocam:  

 

[...] acreditamos  que os softwares desenvolvidos  para  área  de Educação, 

devem ser submetidos a testes de usabilidade que admitam, na fase de 

Design do  sistema  a  participação  de usuários reais, garantindo sua 

validade e confiabilidade, tanto com relação a proposta 

Didático‐Pedagógica, quanto a manutenção da usabilidade de suas interfaces 

que devem estar sintonizadas com o modelo mental dos usuários novatos e 

experientes.  
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É preciso que o Tutor a Distância possa identificar as situações em que as interações 

podem emergir, visando promover momentos e estratégias para que haja interação social e 

cognitiva entre os alunos da EaD. Para tanto, é preciso que os tutores, enquanto professores 

que são, busquem continuamente sua capacitação e qualificação que lhes dêem competências 

para identificar as práticas que tornam efetivas o Ensino a Distância. Essa qualificação deve 

levar o Tutor a perceber as plataformas virtuais como locus de construção coletiva do 

conhecimento, conforme é apresentado no trabalho de Alves (2012) que destacou nas 

plataformas da Web 2.0 seu potencial multidisciplinar e suas implicações pedagógicas por 

possibilitar a reformulação de propostas educativas e de conceitos de ensino-aprendizagem.  

É necessário que os professores-tutores saibam lidar com as “interações negativas ou 

neutras” que não contribuem para o desenvolvimento do conhecimento dos alunos e 

promovam “interações positivas” quando há o engajamento coletivo na resolução de 

problemas: “todos são ouvintes respeitosos e ativos” (MOORE e KEARSLEY, 2007). 

É preciso ainda que o professor-tutor vá adiante: que ele possa promover uma 

“aprendizagem dialógica” indo além do simples contato com os materiais didáticos 

(interfaces), pois do contrário, o que se estar fazendo é a prática de uma Educação tradicional 

via Internet onde a tecnologia viabilizará digitalmente o método expositivo, restringindo-se ao 

armazenamento de informações (PETERS, 2003 apud DAVID e CASTRO FILHO, 2008). 

Neste contexto, Alava (2002), também citado por David e Castro Filho (2008), alerta sobre a 

importância de se ter cuidado com a simples troca de informações, uma vez que essa prática 

não é suficiente para formar um ambiente propício para a aprendizagem. 

Nesse sentido, David e Castro Filho (2008) apresentam os parâmetros para interações 

contingentes que têm por objetivo se antecipar ao aluno fomentando o conhecimento. 

Segundo os autores, é necessário que os tutores tenham competência para: a interatividade, 

elaborar o discurso e orientar a aprendizagem.  Quanto à Interatividade, o tutor deve ter o 

potencial de promover a interação social entre os participantes, estimulando-os a comentarem 

e respondê-las. As categorias da interatividade são: foco no tema, familiaridade, 

imprevisibilidade e continuidade. É importante que os tutores tenham conhecimento teórico 

sobre tais categorias visando o uso sistemático delas para construir uma relação interativa – 

síncrona ou assíncrona – efetiva com os alunos. 

Quanto ao Discurso, este parâmetro se preocupa com o tipo de linguagem utilizada pelo 

tutor, como forma de garantir a continuidade das interações. As categorias que ilustram o 

discurso são: simetria discursiva, clareza e coerência, e caráter social. Os tutores a distância 
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devem fazer uso dessas categorias visando evitar discursos que desmereçam os alunos, com 

conotação de superioridade ou de repreensão. Mesmo com os alunos que nunca acessam o 

AVEA devem ser enviadas mensagens de preocupação, atenção e motivação. As mensagens 

devem ser direcionadas ao grupo quando forem de interesse geral, e direcionadas 

individualmente em casos de problemas específicos. As mensagens devem ser formais, mas 

sem o peso da frieza institucional visando aproximar os alunos e fazê-los se sentir dentro de 

uma Instituição de Ensino.  

O último parâmetro é o da Aprendizagem. O tutor deve demonstrar conhecimento 

conceitual e promover situações que conduzam à construção do conhecimento. As categorias 

são: negociação de significado, reflexividade e produção de significado. Já o aluno deve 

demonstrar a compreensão ou não dos conteúdos tratados bem como solicitar explicações.  

Por fim, sobre o conhecimento desses parâmetros de interações ou sobre os 

conhecimentos necessários para a formação do tutor online, deve-se chamar a atenção para 

algo muito importante: a necessidade de comprometimento com a qualificação profissional 

continuada para lidar com essa área.  

Na medida em que a qualidade da formação superior a distância via Internet perpassa 

pela atuação e qualificação dos tutores, faz-se necessário avaliar os saberes, práticas e 

competências, tanto na esfera pedagógica quanto no uso das tecnologias e interfaces, uma vez 

que são os tutores os responsáveis pelas mediações pedagógicas entre o aluno e o 

conhecimento e os responsáveis em torná-los aprendizes autônomos e colaborativos.   

Implementar Educação a Distância não é fácil. Praticar a docência orientando 

aprendizagem a distância via Internet não é simples. É preciso qualificação e competência 

para lidar com essa nova modalidade que exige, antes de tudo, uma reforma paradigmática do 

pensamento. 
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4. SABERES, COMPETÊNCIAS E PRINCÍPIOS PARA UMA TUTORIA A 

DISTÂNCIA COLABORATIVA, REFLEXIVA E FORMATIVA DE BASE 

COMPLEXA 

 

[...] só questionamos verdadeiramente a questão da formação e 

informação universitária, se, no seu questionamento, nos colocarmos 

a nós mesmos em questão. Mas como poderemos fazê-lo?  

(LEÃO, 1977, p.45, grifo do autor) 

 

Este capítulo está dividido em quatro seções: a primeira, com o objetivo de descrever a 

minha experiência enquanto Tutora a Distância numa Instituição de Ensino Superior (IES), 

vinculada à Universidade Aberta do Brasil (UAB), que tem como Ambiente Virtual de Ensino 

e Aprendizagem (AVEA) a Plataforma Moodle
41

, com a intenção de demonstrar como venho 

estabelecendo as práticas de Tutoria a Distância analisando suas implicações pedagógicas.  

Na segunda seção, faço uma reflexão dos saberes docentes para a prática da Tutoria a 

Distância no campo da Epistemologia da Prática Profissional segundo Tardif (2007), e 

propondo a formação do tutor para o “ensino prático e reflexivo” segundo Donald Schön 

(2000).  

A terceira seção partirá das discussões sobre competências docentes de Philippe 

Perrenoud (1999, 2000, 2001a, 2001b, 2002a, 2002b e 2005), visando propor um conjunto de 

competências para a Tutoria a Distância tendo como metacompetência a postura reflexiva 

para qualificar o professor-tutor como professor formador.  

Ao final, na última seção, retomo minha experiência à luz das discussões feitas até 

então com a intenção de refletir sobre o papel do professor-tutor no AVEA segundo os 

princípios para um “pensamento complexo” proposto por Edgar Morin em sua Teoria da 

Complexidade (1977, 2003). 

 

 

4.1 MINHA EXPERIÊNCIA ENQUANTO TUTORA A DISTÂNCIA: 

APLICANDO O MÉTODO FENOMENOLÓGICO FILOSÓFICO 

Conforme foi explicado nos Procedimentos Metodológicos, esta pesquisa não se 

configura como um estudo de caso sobre a prática de tutoria numa IES específica, uma vez 

                                                           
41

 O Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) é um LMS concebido pelo australiano 

Martin Dougiamas, como parte de seu projeto de doutoramento na Curtin University of Technology, Austrália, 

no National Key Centre for Science and Mathematics Education, intitulado The Use of Open Source Software to 

Support a Social Constructionist Epistemology of Teaching and Learning within Internet-based Communities of 

Reflective Inquiry. Dougiamas iniciou a construção do Moodle em 1999, e sua pesquisa envolvia, em paralelo, o 

desenvolvimento e a avaliação do ambiente por meio de sua utilização em cursos oferecidos online 

(BURNHAM, 2012, p.152). 
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que optei em não definir o campo empírico pelo viés institucional.  Meu propósito é analisar 

profunda e enfaticamente a prática pedagógica num AVEA independente da instituição de 

ensino em que este esteja abrigado, uma vez que minha preocupação recai sobre a 

especificidade de ensinar e aprender na cibercultura e na virtualidade na medida em que o 

virtual amplia as possibilidades de ensino e aprendizagem. 

Como já explicitado, conduzirei esse estudo de natureza qualitativa a partir da 

Fenomenologia na perspectiva subjetivista-compreensivista através do método da 

fenomenologia filosófica que me permite refletir teoricamente sobre minha experiência a 

partir de dados apreendidos da minha observação, e não a partir de intermediários – como é 

feito pelo método da fenomenologia empírica, a qual “quem vive a experiência não é o 

pesquisador, mas sim o sujeito da pesquisa” (MOREIRA, 2004a, p.103). Nesse sentido, meu 

objetivo enquanto pesquisadora e sujeito da pesquisa é descrever e refletir sobre o processo 

subjetivo de ensino e aprendizagem no AVEA e analisar as relações intersubjetivas de minha 

atuação docente na Tutoria a Distância no processo educacional via Internet com o intuito de 

contribuir com o estado da arte trazendo à tona outra reflexão teórica sobre a prática da 

Tutoria a Distância e da docência online. 

Dos sete passos que compõem o método fenomenológico filosófico apresentado por 

Spiegelberg (1971 apud MOREIRA, 2004a, p.97), esse estudo fundamentou-se em apenas 

dois deles: o primeiro passo, que é o da Investigação de fenômenos particulares e o sétimo 

passo que é o da Interpretação do sentido dos fenômenos (fenomenologia hermenêutica). Ao 

investigar os fenômenos particulares da minha experiência enquanto tutora, busquei fazê-lo a 

partir de três operações, conforme determina o método: 1) rever minha percepção intuitiva 

do fenômeno, sem perder a criticidade; 2) promover seu exame analítico por meio da 

intuição; e 3) fazer sua descrição, entendendo que é “impossível exaurir todas as 

propriedades do fenômeno” (SPIEGELBERG, 1971 apud MOREIRA, 2004a, p. 98). 

Compreendo que estas três operações não ocorrem em etapas separadas, mas são parte de um 

processo reflexivo único no qual percepção, exame e descrição ocorrem simultaneamente 

durante a investigação do fenômeno. 

A Percepção
42

 Intuitiva
43

 é uma operação reflexiva sobre o fenômeno em seu estado a 

priori tal como ele se mostra.  Minha percepção foi reconstruída conforme as memórias de 

                                                           
42

É em Psicologia, Neurociência e Ciências Cognitivas, a função cerebral que atribui significado a estímulos 

sensoriais, a partir de histórico de vivências passadas. Através da percepção um indivíduo organiza e interpreta 

as suas impressões sensoriais para atribuir significado ao seu meio. Consiste na aquisição, interpretação, seleção 

e organização das informações obtidas pelos sentidos. A percepção pode ser estudada do ponto de vista 

estritamente biológico ou fisiológico, envolvendo estímulos elétricos evocados pelos estímulos nos órgãos dos 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Psicologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Neuroci%C3%AAncia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncia_cognitiva
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9rebro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Significado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Est%C3%ADmulo_(fisiologia)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sentido
http://pt.wikipedia.org/wiki/Biologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fisiologia
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minha experiência na Tutoria desde 2008, ano em que assumi pela primeira vez a função de 

Tutora a Distância numa IES, vinculada à UAB. Lembrando o que nos diz Moreira: “a 

percepção intuitiva requer uma grande concentração sobre o objeto intuído, sem perder, no 

entanto, a capacidade crítica. É uma operação de ensinamento difícil, pois não tem regras 

precisas” (2004a, p.97).  Essas memórias – que resgatam experiências vividas e 

compartilhadas no início do meu trabalho na Tutoria a Distância – foram retomadas a partir de 

e-mails
44

 arquivados desde 2008 (Figuras de 3 a 9) e deles foram depreendidas as minhas 

primeiras percepções enquanto Tutora a Distância, sem, contudo, terem sido consideradas as 

informações institucionais. Nesse sentido, estes e-mails configuram-se como registros de 

comunicação que estabeleci em determinados momentos de minha experiência e serve como 

ilustração de como se estabelecia a minha prática pedagógica no AVEA.  

Quanto ao Exame Analítico, esta operação tem o objetivo de “identificar os elementos 

e as estruturas dos fenômenos obtidos por meio da intuição [e] explorar suas relações e 

conexões com fenômenos adjacentes” (SPIEGELBERG, 1971 apud MOREIRA, 2004a, p. 

98). Minha leitura buscou os sentidos subjetivos da experiência visando comparar a percepção 

que tinha inicialmente da função de Tutoria a Distância com a percepção que tenho 

atualmente sem me deixar levar “por uma excessiva sensibilidade que poderia dar importância 

a detalhes irrelevantes” (MOREIRA, 2004a, p.97). Desses registros deve-se ser apreendido o 

fenômeno em si, ou seja, o fazer pedagógico na prática da Tutoria a Distância sendo 

“importante a experiência tal como se apresenta, e não o que possamos pensar, ler ou dizer 

sobre ela. O que interessa é a experiência vivida no mundo do dia-a-dia da pessoa” 

(MOREIRA, 2004b p.232). Apesar de esses e-mails trazerem as vozes de terceiros, é 

importante destacar que estas não foram recolhidas através de entrevistas, questionários ou 

depoimentos por escrito, mas são elas parte da minha experiência, resultando que não são 

frutos de reflexões sobre o fenômeno, mas o fenômeno em si, tal como se apresentou. Deve-se 

desconsiderar nesse sentido a identidade da Instituição bem como a identidade pessoal, social 

ou de gênero dos sujeitos, cabendo apenas considerar os papéis funcionais, ou seja, se são 

                                                                                                                                                                                     
sentidos. Do ponto de vista psicológico ou cognitivo, a percepção envolve também os processos mentais, a 

memória e outros aspectos que podem influenciar na interpretação dos dados percebidos (Fonte: Origem: 

Wikipédia, a enciclopédia livre). Cf. Disponível em 

<http://pt.wikipedia.org/wiki/Percep%C3%A7%C3%A3o#Percep.C3.A7.C3.A3o_Social> Acessado em: 

01/01/13 
43

 Em Filosofia: que estabelece uma compreensão, conhecimento, de modo direto e instantâneo, sem a utilização 

de deduções ou de classificações munidas de conceitos. Cf. Disponível em <http://www.dicio.com.br/intuitivo>  
44

 Os e-mails foram utilizados porque as imagens da movimentação no AVEA não foram na época capturadas 

por meio de PrintScreen.  Os registros de minha atividade como Tutora a Distância estão todos arquivados pela 

comunicação via e-mail. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Percep%C3%A7%C3%A3o#Percep.C3.A7.C3.A3o_Social
http://www.dicio.com.br/intuitivo
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docentes ou discentes, para que sejam descritas as situações de comunicação e interações 

visando a análise do fenômeno educacional. 

E, finalmente, com a Descrição, será possível tornar concreto e visível o fenômeno que 

foi percebido intuitivamente a examinado analiticamente, “lembrando que qualquer descrição 

é parcial e seletiva”, conforme alertado por Moreira (2004a, p.98). Esta descrição contemplará 

dois momentos da minha experiência enquanto tutora: a fase inicial de meu trabalho, quando 

me reportarei ao primeiro ano de trabalho buscando resgatar as primeiras percepções sobre a 

tutoria; e, a fase atual, quando descrevo como vem se estabelecendo a prática de tutoria no 

AVEA e suas implicações pedagógicas. 

 

 

4.1.1 Fase inicial: primeiras percepções sobre a tutoria a distância 

 

Iniciei minha atividade como Tutora a Distância numa IES vinculada à UAB em 2008 

e, desde então, tive experiências diferenciadas na função. Inicialmente, fui tutora de todas as 

Disciplinas de um Semestre Letivo de uma única turma (Polo  ) com 50 alunos, sendo que a 

responsabilidade desse Polo  era dividida com outra tutora que ficava com 50% dos alunos. 

Orientar 25 (vinte e cinco) alunos tendo que dominar conteúdos de 05 (cinco) Disciplinas foi 

um desafio, primeiro pela necessidade de ter que dominar conteúdos diversos, e também pela 

necessidade de saber orientar e saber provocar a discussão para favorecer a construção de 

conhecimento.  

Entretanto, desafio maior foi conseguir lidar com a falta de cultura digital e a falta de 

cultura de educação na modalidade a distância destes alunos que, no que se refere à 

usabilidade, interação e interatividade no AVEA apenas cerca de 10% acessava a Plataforma 

e a maioria constava como alunos que nunca a tinham acessado, apenas aparecendo nas 

avaliações presenciais. Quanto a isso, tanto tive alunos que frequentavam a Plataforma e não 

se saíam bem nas avaliações presenciais, como tive alunos que nunca acessaram, mas que se 

saíam muito bem nestas avaliações. 

No semestre letivo seguinte, em 2009, cada tutor passou a ser responsável por uma 

única Disciplina, mas agora sendo responsável por vários Polos chegando a ter cerca de 120 

alunos. Com esta mudança, tornou-se viável a possibilidade de me especializar e aprofundar 

nos conteúdos, além de passar a ter reuniões pedagógicas mensais com o Coordenador da 

Disciplina que orientava, para tratar do andamento e das dificuldades encontradas pelos 

alunos em relação às atividades. Neste semestre, a frequência do AVEA aumentou, 
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principalmente nos Fóruns, uma vez que a Plataforma Moodle possibilitava que estes Fóruns 

valessem pontos. Em relação às atividades que eram postadas no AVEA, um fator que se 

destaca é o comportamento tradicional que os alunos mantêm, na medida em que se 

preocupam em fazer somente as atividades que valem pontos. 

No que ser refere à minha comunicação com os discentes neste primeiro ano de 

tutoria, esta demonstrava atenção, interesse em resolver rapidamente os problemas, 

objetividade em identificá-los e afetividade visando não constrangê-los, conforme demonstra 

registro de e-mail abaixo (Figura 3)
45

:  

 

 

Figura 3  – Comunicação assíncrona Aluno-Tutor via Plataforma Moodle com feedback 

 
 Fonte: Print Screen de Mensagem de e-mail da autora com registro de comunicação no AVEA, arquivada em 

de 30/04/2008. 

 

 

Quanto à demora neste feedback, esta deveu-se aos problemas de acesso à Plataforma 

então muito recorrentes. Nesse sentido, quando a comunicação via Plataforma tornar-se 

complicada é necessário que o tutor amplie os tipos de comunicação com o aluno. Nesse 

contexto, a orientação é que o e-mail se torna um recurso complementar, conforme demonstra 

a Figura 4 abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
45

 Lembrando que nesta pesquisa não serão consideradas as identidades da IES nem dos sujeitos. 
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Figura 4 – Comunicação assíncrona Tutor-Aluno via e-mail dando orientações 

 
Fonte: Print Screen de Mensagem de e-mail da autora, arquivada em de 02/05/2008. 

 

Estes e-mails eram enviados aos alunos, sempre com cópias para os Coordenadores de 

Disciplina e também para outros tutores. É importante registrar que a comunicação e interação 

com outros tutores devem ser estabelecidas com frequência, principalmente com aqueles que 

são responsáveis pelo mesmo Polo ou Disciplina buscando trocar informações e experiências. 

A Figura 5 ilustra e-mail recebido da colega tutora que dividia a responsabilidade da mesma 

turma comigo, representando a troca de experiências que fazíamos em relação às orientações 

quanto aos conteúdos e prazos, mas principalmente em relação à narrativa dos e-mails: 

 

Figura 5 – Comunicação assíncrona Tutor-Tutor via e-mail trocando experiências 

 

 
Fonte: Print Screen de Mensagem de e-mail da autora, arquivada em de 06/05/2008. 

 

A comunicação também deve ser estabelecida com os Professores-Coordenadores, 

responsáveis pelo Planejamento da Disciplina, visando contextualizá-lo da situação da turma 

e de cada aluno. A Figura 6 remete à resposta do tutor a uma solicitação de informação feita 

por um Coordenador de Disciplina a respeito da receptividade e acessibilidade dos alunos. 
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Neste breve relatório, fica claro que o principal problema ainda era a falta de comunicação 

dos alunos junto aos tutores e Polo  s, bem como a falta de acesso ao AVEA. 

 

Figura 6  – Comunicação assíncrona via e-mail Tutor-Coordenador de Disciplina  

 
Fonte: Print Screen de Mensagem de e-mail da autora, arquivada em de 08/05/2008. 

 

 

Quanto aos Coordenadores de Disciplina, por serem responsáveis pelo Planejamento 

dos conteúdos, atividades, avaliações e seus respectivos prazos, devem manter contato 

constante com o professor-tutor que atua diretamente no AVEA no sentido de acompanhar, 

orientar e informar quaisquer mudanças das atividades durante o Semestre Letivo. Nas 

Figuras 7 e 8 temos exemplos desse tipo de comunicação.  

 

 

Figura 7  – Comunicação assíncrona via e-mail Coordenador de Disciplina-Tutor 

 
Fonte: Print Screen de Mensagem de e-mail da autora, arquivada em de 06/05/2008. 

 

 

Um aspecto interessante é a relativa autonomia concedida aos tutores na decisão sobre 

os objetos de aprendizagem tratados na Figura 8. 
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Figura 8  – Comunicação assíncrona via e-mail Coordenador de Disciplina-Tutor 

 
Fonte: Print Screen de Mensagem de e-mail da autora, arquivada em de 14/05/2008. 

 

Sendo o professor-tutor um elo entre o aluno e a IES, este deve encaminhar sugestões, 

reclamações, críticas, dúvidas aos setores e professores responsáveis. A Figura 9 trata de uma 

reclamação feita por um aluno sobre a retirada do AVEA de um Fórum denominado GRUPO 

II, através da qual ele critica a “poluição visual” e a falta de atualização das informações.  Por 

fim, o aluno dá sugestões de melhorias e questiona a exclusão do espaço uma vez que este 

“facilitava na interação c/ (sic) os colegas, c/ (sic) os tutores e coordenadores” (Mensagem de 

aluno de outro Polo   via e-mail na Figura 9) 

  

Figura 9  – Comunicação assíncrona via e-mail Aluno-Tutor-Coordenador de Tutoria  

 
Fonte: Print Screen de Mensagem de e-mail da autora, arquivada em de 13/05/2008. 

 

 

Como foi visto, de certa forma, as minhas primeiras experiências na prática de tutoria 

já a entendia como uma prática de ensino diferenciada da modalidade presencial, apesar de 

algumas incoerências ainda se fazerem presentes, como por exemplo: da parte da IES a maior 
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preocupação ainda estava em qualificar o tutor para dominar o conteúdo ao invés de qualificá-

lo para atuar num ambiente de aprendizagem virtual; de minha parte, como também de outros 

tutores, ainda se entendia que caberia ao tutor a função de ministrar aulas presenciais nos 

respectivos Polos de que era responsável, além de não ficar claro nosso papel nessa 

modalidade de ensino – se éramos ou não professores; outra preocupação estava relacionada 

ao cumprimento dos prazos pelos alunos e, da parte destes, que não acessavam a Plataforma, a 

maior cobrança por muito tempo foi por aulas presenciais. Eles não aceitavam que os 

encontros fossem somente para tirar dúvidas.  

Quanto a essa experiência, foi difícil estabelecer a prática de tutora, na medida em que 

os alunos não estavam preparados para um tipo de experiência que exige de todos  um perfil 

autônomo e autodidata.  Entretanto, mesmo lidando com algumas incoerências, era unânime a 

percepção que a IES, Coordenadores e Tutores tinham: a comunicação e interação junto ao 

aluno eram o caminho na busca de concretizar o ensino na modalidade EaD com qualidade e 

era nesse sentido que a função da tutoria se estabelecia.  

 

 

4.1.2 Fase atual: descrição das atividades de tutoria a distância no AVEA 

(Plataforma Moodle) 

 

Como Tutora a Distância, são as seguintes atribuições que são requeridas: 

 

 Cumprir os prazos estabelecidos no Calendário Acadêmico; 

 Acompanhar o desenvolvimento teórico-metodológico do curso; 

 Conhecer detalhadamente os materiais e procedimentos de cada 

disciplina; 

 Dar suporte, a distância, em relação ao conteúdo ministrado; 

 Participar de fóruns e chats, conforme planejamento prévio da 

coordenação da disciplina; 

 Participar, durante a execução da disciplina, de encontros presenciais 

programados; 

 Corrigir as avaliações presenciais e a distância de acordo com a 

orientação do coordenador da disciplina; 
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 Informar ao coordenador de tutoria problemas e eventuais 

dificuldades no desempenho da função ou no ambiente do curso; 

 Estimular os alunos à realização das atividades propostas; 

 Acompanhar os trabalhos dos alunos, esclarecer suas dúvidas e 

responder em, no máximo 48 horas, os e-mails recebidos; 

 Acompanhar o desenvolvimento individual dos alunos e registrá-lo 

adequadamente; 

 Apoiar os alunos menos participativos a partir da análise das 

estatísticas do ambiente; 

 Propor ao professor o acréscimo ou supressão de atividades, quando 

necessário; 

 Planejar, propor e coordenar atividades de chat, de acordo com 

disponibilidade de acesso e de recurso dos alunos; 

 Analisar o desempenho dos alunos e propor procedimentos que 

melhorem o seu rendimento, quando necessário; 

 Avaliar a aprendizagem dos alunos, comentar seus trabalhos, 

proceder aos registros e encaminhá-los adequadamente; 

 Preparar relatórios mensais de acompanhamento dos alunos para 

serem discutidos com o Coordenador da Disciplina; 

 Participar de capacitações previstas, quando agendadas; 

 Eventualmente aplicar provas. 

 

Nesse caso, o Tutor a Distância deve informar aos estudantes o Planejamento 

Acadêmico da Disciplina que será desenvolvido no decorrer do período: 1) Ementa; 2) 

Objetivos; 3) Assuntos; 4) Atividades; 5) Recursos de aprendizagem virtuais; 6) Referências 

bibliográficas. Acompanhar e socializar as notícias disponibilizadas pelo coordenador de 

disciplina, tais como: 1) Apresentação do professor; 2) Atividades que valerão nota, recursos 

de aprendizagem diversos e complementares.  

Buscando tornar a minha prática no AVEA visível, fiz a captura das telas do ambiente 

virtual (Plataforma Moodle) com o recurso do Print Screen objetivando ilustrar os caminhos 

que percorro durante as atividades da tutoria a distância no AVEA (Figuras 10 a 36).  

Para facilitar a leitura e compreensão, farei pari passu à descrição das atividades, a 

reflexão sobre os fenômenos identificados nas respectivas Figuras. Conforme já explicado, 



110 
 

nestas imagens foram suprimidas as informações referentes aos sujeitos e à instituição de 

ensino. 

 

4.1.2.1  Acessando o AVEA: 

 

Figura 10 – Página inicial do AVEA - Plataforma Moodle 

 
Fonte: Print Screen da tela do AVEA capturada pela autora. 

 

 

Ao acessar a Plataforma Moodle, a página inicial apresenta informações gerais sobre a 

IES além de documentos referentes a função dos participantes como se vê no Menu Principal 

os manuais para o Aluno, Tutor e  Professor.  Por essas nomenclaturas já se pode perceber 

como a Instituição percebe o Tutor diferenciando-o da função de docência. Quanto aos 

principais recursos disponíveis destacam-se: o Calendário com o objetivo de agendar as 

atividades; o link Meus Cursos que informa quais cursos o tutor está cadastrado; o link 

Mensagens que avisa quando há mensagens enviadas (assíncronas) por alunos, colegas ou 

coordenadores; e, por fim, o recurso Usuários Online  que informa quem está disponível na 

Plataforma para comunicação síncrona. 
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O primeiro passo é responder as mensagens recebidas, para somente em seguida dar 

continuidade acessando o Curso. Ao clicar no Curso cadastrado (História Contemporânea II), 

abre-se a tela com o Planejamento da Disciplina (Figura 11).  

 

Figura 11  –  Página inicial do Curso no AVEA - Plataforma Moodle 

 
Fonte: Print Screen da tela do AVEA capturada pela autora. 

 

Nesta tela destacam-se os ícones Boas vindas da Coordenadora, com um texto 

introdutório sobre a Disciplina e motivador, além do Planejamento da Disciplina que 

apresenta os conteúdos, atividades, bibliografia e prazos. Logo abaixo tem os Tópicos 

semanais que trata de cada aula por Unidade que segue a lógica do livro didático impresso 

que é entregue ao aluno.  Em cada Tópico, para cada aula são apresentados: o assunto da 

semana, estudo dirigido sobre os conteúdos, Fóruns de discussão, chats, e quaisquer 

atividades que sejam necessárias.  

Neste espaço o Coordenador pode anexar, além de arquivos de texto, qualquer tipo de 

recurso didático como imagens, vídeos ou slides. No recurso Navegação pode-se ter acesso 

aos Participantes, através do qual o tutor se comunica com alunos matriculados no Curso, 

bem como com os Coordenadores e outros tutores como os presenciais; pode-se navegar 

também pelos Tópicos semanais do Curso. No link Últimas Notícias, é possível acompanhar 

a movimentação feita nos Fóruns, informando data, horário e resumo das atividades. A 

disposição das atividades e a escolha dos recursos didáticos são responsabilidades do 
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Coordenador de Disciplina, portanto, os atos ou ações que se desenvolvem no AVEA estão 

condicionadas à formatação por ele definida.  

Neste AVEA que ora observamos, a participação do professor-tutor, bem como dos 

alunos, fica limitada à proposta pedagógica feita pelo Coordenador da Disciplina. Percebo que 

essa lógica de proposição das atividades no AVEA, ainda reproduz uma tendência de ensino 

tradicional no qual o professor é o único responsável pelo planejamento do Curso; neste caso, 

nem mesmo o tutor – que também é professor – tem autonomia para isso, podendo apenas 

propor fóruns e chats enquanto que os alunos são os fóruns o único recurso disponível para 

proposição.  Ao contrário do que vem sendo colocado, entendo que os AVEA devem ser 

ambientes em que o aluno possa ter liberdade para compartilhar e possa construir o perfil do 

curso conjuntamente com os professores (tutor e coordenador) e demais colegas, seguindo a 

dinâmica de uma rede social que se constrói de forma colaborativa.  

Sobre a orientação aos alunos, esta deve ser feita nos seguintes termos: 1) Respostas a 

todas as dúvidas sobre os conteúdos programáticos, em até 48 horas; 2) Sugestão de 

atividades complementares; 3) Informações gerais sobre a programação didática e 

compromissos acadêmicos; 4) Análise do rendimento acadêmico; 5) Comentários sobre todas 

as atividades; 6) Participação em fóruns, chat e 7) Participação em atividades presenciais nos 

Pólos. Quanto às reuniões com o Coordenador de Disciplina, estas devem ser realizadas para 

conhecimento do Planejamento Acadêmico, orientação acerca das atividades, avaliação geral 

dos trabalhos e análise do rendimento acadêmico dos alunos 

 

 

4.1.2.2 Acessando o perfil dos participantes no AVEA (Plataforma Moodle): 

 

Preencher o perfil é uma obrigação do professor-tutor, pois este é o campo em que o 

aluno busca conhecer o professor que vai orientá-lo naquela Disciplina. Sendo assim, além de 

postar uma foto, o tutor deve dar informações sobre sua formação acadêmica, formação 

complementar, área de experiência e e-mail. Esse texto deve ser direto, informativo e 

convidativo visando aproximar-se do aluno. E, quanto ao e-mail, é importante que este seja 

institucional visando destacar a relação estritamente profissional e acadêmica que deve existir. 

Outra importante informação que deve ser disponibilizada pelo tutor é sobre os dias e 

horários em que estará online para tirar dúvidas dos alunos em tempo real, no sentido de 

proporcionar a possibilidade de comunicação síncrona.  Destaca-se na tela do perfil o campo 
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Último Acesso (Figura 12), no qual consta a última data com dia mês e hora do acesso do 

tutor no AVEA.   

Quanto à carga horária do Tutor a Distância, esta corresponde a 20 horas semanais, 

devendo ser distribuída para: a) atendimento online  aos alunos; b) reuniões pedagógicas com 

o Coordenador da Disciplina; c) correções das AD e AP; d) visita aos Pólos caso seja 

necessário (previamente agendadas pela Coordenação de Tutoria) sendo que algumas 

atividades poderão ser desenvolvidas aos sábados e domingos, a depender da necessidade de 

cada Curso. 

 

Figura 12  –  Perfil do Tutor no AVEA (Plataforma Moodle) 

 
Fonte: Print Screen da tela do AVEA capturada pela autora. 

 

Ao refletir sobre a participação do professor-tutor no AVEA, ressalto que sua presença 

na Plataforma não pode se restringir aos dias pré-definidos para “plantões”, devendo acessar 

pelo menos três vezes ao dia o AVEA visando responder a questionamentos e orientar os 

alunos no menor tempo possível. Trata-se de se estabelecer o que chamo de presencialidade 

no ambiente virtual. Enquanto que na modalidade de ensino presencial existe o tempo e o 

espaço de estudo formal, na modalidade EaD os fatores determinantes do tempo e do espaço 

são quebrados e isso deve significar na prática a aproximação de pessoas de espaços 

geográficos distantes e quanto ao tempo a diluição dos limites institucionais da hora de 
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estudo. Significa ainda que o tempo institucional (o da escola) foi substituído pelo tempo 

individual (do aluno) que, em tese, é o responsável pela escolha desse tempo segundo suas 

necessidades devendo demonstrar disciplina e autonomia para se autocoordenar.  

Nesse contexto, paralelamente as essas mudanças radicais que exigem 

comportamentos autorreguladores do aluno, o professor deve estar atento à falta de adaptação 

desse aluno a essa nova dinâmica educacional. Como consequência, essa nova realidade de 

educação online que permite a fragmentação e a individualização de horários requer maior 

disciplina também do professor, pois é o professor-tutor o responsável pela coordenação dos 

tempos de estudos plurais no AVEA. Para tanto, é preciso que haja uma rotina deste 

professor-tutor visando criar um hábito de presencialidade no AVEA no sentido de 

estabelecer uma cultura de práticas construtivas e colaborativas no ensino online. 

Em Cursos Inscritos, conforme foi destacado na Figura 12, é possível identificar o 

Curso em que o tutor está cadastrado; ao clicar nesse link, abre-se outra janela com o Grupo 

de Polo s que estão sob sua responsabilidade (Figura 13). 

 

Figura 13  –  Perfil do Tutor com Polo s no AVEA (Plataforma Moodle) 

 
Fonte: Print Screen da tela do AVEA capturada pela autora. 
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Ao clicar no link referente ao Polo, abre-se em seguida outra página com a lista de 

Participantes
46

 desse Polo com Nome/Sobrenome e que dá informações sobre a 

Cidade/Município de residência e Último Acesso na Plataforma (Figura 14).  

Saber do local possibilita que se pesquise sobre o perfil socioeconômico e cultural do 

local que o aluno reside, além do alcance da modalidade EaD no Estado pois, pode dar 

indícios sobre o perfil de acesso ao AVEA do aluno
47

.  Informações como estas podem ajudar 

também nas estratégias para a colaboração e interação do grupo, uma vez que, observando de 

onde o aluno fala, ele pode formar equipes por afinidade de local ou mesmo formar grupos 

por lugares diferenciados, a depender do objetivo que se queira alcançar.  

Na minha experiência, por exemplo, por estar atenta à cidade/município do aluno, 

pude perceber que grupos de alunos enviavam tarefas idênticas; como ponto positivo, abrir 

fóruns partindo da cultura local é uma experiência que além de ser atrativa, promove a prática 

colaborativa de troca de experiências e informações entre os alunos, através das quais eles se 

sentem importantes por serem eles os responsáveis pelo enriquecimento da atividade com 

informações que só ele tem sobre seu lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
46

 Quanto aos participantes têm-se além dos alunos os tutores presenciais, os Coordenadores de Curso, de 

Disciplina, de Tutoria e de Pólo. 
47

 Há cidades, por exemplo, que não tem Internet banda larga ou nem mesmo discada; há cidades que não têm 

lan-house. Contudo, quero deixar claro que tais informações importam aqui neste trabalho pela influência que 

elas têm na prática pedagógica da tutoria; meu objetivo nesse momento não é fazer uma análise sociológica do 

problema, mas sim pedagógica. 
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Figura 14  –  Participantes por Polo s no AVEA (Plataforma Moodle) 

 
Fonte: Print Screen da tela do AVEA capturada pela autora. 

 

Clicando em Nome/Sobrenome (Figura 14) do participante-aluno, abre-se uma janela 

com informações detalhadas sobre o mesmo, como as Disciplinas em que estão matriculadas. 

Um dado interessante é a falta de interesse do aluno em preencher seu Perfil (Figura 15). 

Percebe-se que são poucos os que postam suas fotos e dão outras informações. Conhecer o 

perfil do aluno é informação importante para a tutoria, pois saber se ele trabalha ou não, se 

mora em cidade-sede ou em Povoado, se tem Internet em casa ou se só tem acesso no Polo   

ou em lan house, se tem conhecimentos básicos de informática ou não, se tem uma cultura 

digital (se tem Smartphone, Iphone, Tablet, Notebook) e cibercultural (se tem MSN, 

Facebook, Orkut, Blog) ou não, contribui para o trabalho docente do professor-tutor que 

poderá compreender cada aluno de acordo com o seu perfil.  

Além disso, saber dos planos futuros e perspectivas profissionais, se já trabalha na 

área, grau de escolaridade (se já tem outro curso superior, pois há alunos que já fazem 

doutorados e estão fazendo outra graduação) orienta o professor-tutor a repensar o nível de 

linguagem e objetivos. 
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Figura 15 –  Perfil do Aluno no AVEA (Plataforma Moodle) 

 
Fonte: Print Screen da tela do AVEA capturada pela autora. 

 

Quanto à informação sobre o Último Acesso (Figuras 14 e 15), esta possibilita 

acompanhar a frequência dos participantes no AVEA e identificar os que nunca acessaram. 

Este ainda é um problema sério na modalidade EaD pois é preciso que todos entendam a 

importância de estar sempre presente no AVEA.  Mas, este não é um problema só dos alunos. 

É possível acompanhar por grupo de participantes que perfil os usuários têm em relação à 

frequência, como podemos ver o caso dos Tutores Presenciais (Figura 16) e dos 

Coordenadores de Polo (Figura 17), sobre os quais a ferramenta informa que há deles que 

nunca acessou o AVEA.   

Essa situação indica que a atuação do professor-tutor deve ir além do seu papel junto 

ao aluno, pois também se faz necessário que a comunicação se estabeleça com os Tutores 

Presenciais e Coordenadores de Pólo no sentido de todos, principalmente os tutores 

presenciais que também são professores, possam atuar em função da aprendizagem do aluno. 

Nesse sentido, manter diálogo com os tutores que estão nos Polo  s juntos aos alunos pode 

complementar a busca de informações necessárias sobre os alunos. 
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Figura 16  –  Tutores Presenciais por Polo  no AVEA (Plataforma Moodle) 

 
Fonte: Print Screen da tela do AVEA capturada pela autora. 

 

 

Figura 17  –  Coordenadores de Polo s – AVEA (Plataforma Moodle) 

 
Fonte: Print Screen da tela do AVEA capturada pela autora. 

 

Nas figuras seguintes, destacamos os recursos disponibilizados no Moodle, com 

relação ao tipo de pesquisa que se pode fazer. A Figura 18 ilustra que é possível fazer um 

levantamento dos participantes por Polo . 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



119 
 

Figura 18 – Participantes por Polo s no AVEA (Plataforma Moodle) 

 
Fonte: Print Screen da tela do AVEA capturada pela autora. 

 

E, outro tipo de levantamento que se pode fazer é quanto ao papel do Participante no 

AVEA possibilitando selecionar por grupos de usuários: por Estudante, Coordenador de 

Disciplina, Tutor a Distância, Tutor Presencial, Coordenador de Curso, Coordenador de Polo   

e Coordenador de Tutor a Distância (Figura 19).  

 

Figura 19  –  Participantes por Papel no AVEA (Plataforma Moodle) 

 
Fonte: Print Screen da tela do AVEA capturada pela autora. 

 

 

4.1.2.3 Enviando mensagens aos participantes pelo AVEA (Plataforma 

Moodle): 
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Para enviar mensagens pelo AVEA pode ser pelos seguintes caminhos: mensagens 

individuais, para todos os participantes, e para grupo de participantes em que se pode 

selecionar por Polo   e/ou por papel do usuário, marcando-se os usuários e selecionando a 

opção Enviar uma mensagem, conforme demonstra a Figura 20 abaixo. No que se refere à 

interatividade entre alunos e tutores, também é baixo o índice de comunicação. Como 

justificativa, os alunos informam que o principal problema de não enviarem suas atividades e 

não entrarem em contato seja por conta problemas técnicos como falta do link, ou 

impossibilidade de acessar a Plataforma.  

 

Figura 20  –  Selecionando participantes para enviar mensagem assíncrona 

no AVEA (Plataforma Moodle) 

 
Fonte: Print Screen da tela do AVEA capturada pela autora. 

 

A janela que se abre aparece como uma caixa de e-mail com recursos de formatação 

de texto e Visualização prévia da mensagem. Além disso, é possível Continuar a busca de 
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outros participantes para incluir no grupo de destinatários bem como a opção Remover caso 

haja necessidade (Figura 21).  

 

Figura 21  –  Formatando mensagem assíncrona no AVEA (Plataforma Moodle) 

 
Fonte: Print Screen da tela do AVEA capturada pela autora. 

 

A visualização prévia oportuniza que o remetente confira a mensagem para incorrer 

no menor número de erros possível e, não havendo a necessidade de Atualizar para correção, 

o passo seguinte é Enviar mensagem (Figura 22). 

 

Figura 22  –  Enviando mensagem assíncrona no AVEA (Plataforma Moodle) 

 
Fonte: Print Screen da tela do AVEA capturada pela autora. 
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A Figura 23 demonstra como as mensagens aparecem para os participantes quando 

enviadas pelo AVEA. Do lado esquerdo estão todos os alunos que foram adicionados como 

Meus contatos identificando separadamente a lista de Contatos online e Contatos 

desconectados. Além disso, com o recurso Todas as mensagens e Mensagens recentes é 

possível acompanhar o histórico cronológico das mensagens enviadas e recebidas com 

informações: data e hora. 

 

 

Figura 23  –  Comunicação assíncrona pelo AVEA (Plataforma Moodle) 

 
Fonte: Print Screen da tela do AVEA capturada pela autora. 

 

 

Com linguagem clara, as mensagens têm como função manter a comunicação com o 

aluno, tirar suas dúvidas, informar sobre assuntos administrativos e pedagógicos e, 

principalmente, demonstrar a presencialidade do professor-tutor no AVEA. É importante que 

esse recurso seja usado constantemente e diariamente, indo além dos dias de plantões 

agendados. Conforme se observa na Figura 24 a data de envio é a mesma, em horários 

diferentes e, outra observação que deve ser feita é quanto ao tipo de conteúdo: assuntos 

diferenciados devem ser enviados separadamente. Em seguida, tem-se resposta da aluna com 

retorno do tutor.  
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Figura 24 – Comunicação assíncrona Tutor-aluno/aluno-Tutor pelo AVEA 

(Plataforma Moodle) 

 

 
Fonte: Print Screen da tela do AVEA capturada pela autora. 

 

As mensagens também devem ter a característica da personalização e/ou 

individualização indicando a atenção direta do professor-tutor para com as necessidades do 

aluno, chamando-o pelo nome, demonstrando conhecer seu perfil de acesso e se colocando à 

disposição para ajudá-lo no que for preciso. Mensagens como essa que consta na Figura 25 

devem ser enviadas aluno por aluno, uma vez que o procedimento de envio para todos os 

participantes não permite a individualização. 
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Figura 25  –  Comunicação assíncrona Tutor-aluno pelo AVEA (Plataforma Moodle) 

 
Fonte: Print Screen da tela do AVEA capturada pela autora. 

 

Além disso, as mensagens devem ter o caráter explicativo no sentido de mostrar ao 

aluno a importância do que está sendo solicitado, o objetivo a ser alcançado e a necessidade 

da participação de todos. A Figura 26 é complementar da Figura 25 e demonstra que depois 

da solicitação feita individualmente, o professor-tutor informou a todos os participantes a 

importância do que foi requerido para o processo de ensino e aprendizagem no AVEA. 

 

Figura 26 – Comunicação assíncrona Tutor-aluno pelo AVEA (Plataforma 

Moodle) 

 
Fonte: Print Screen da tela do AVEA capturada pela autora. 
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Assim, para cada solicitação e orientação feita no AVEA, o professor-tutor deve 

explicar os objetivos que se pretende alcançar, como também demonstra a Figura 27 quando o 

professor-tutor convida aos alunos a participarem do Fórum de Dúvidas sobre uma atividade 

que consta no AVEA. 

 

Figura 27  –  Comunicação assíncrona Tutor-aluno pelo AVEA (Plataforma Moodle) 

 
Fonte: Print Screen da tela do AVEA capturada pela autora. 

 

É também importante que o professor-tutor mantenha uma comunicação motivadora 

(Figura 28) convidando os alunos a serem participativos visando enriquecer o processo de 

ensino-aprendizagem. 

 

Figura 28  –  Comunicação assíncrona Tutor-aluno pelo AVEA (Plataforma Moodle) 

 
Fonte: Print Screen da tela do AVEA capturada pela autora. 

 

O professor-tutor deve “cercar” os alunos de todas as formas de comunicação: por 

Fórum, por envio de mensagens ou por e-mail, visando mantê-los informados das atividades e 
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dos objetivos do Planejamento da Disciplina. Ao acompanhar o andamento dos Fóruns e 

percebendo seu esvaziamento, é necessário que o professor-tutor busque outros meios de 

comunicação, como sinaliza a Figura 29: 

 

Figura 29 – Mensagem Tutor-aluno com orientação de conteúdo pelo AVEA 

(Plataforma Moodle) 

 
Fonte: Print Screen da tela do AVEA capturada pela autora. 

 

As mensagens do tipo afetivas visam demonstrar que a prática educativa é muito mais 

ampla e que não se delimita às questões pedagógicas cotidianas. O objetivo é promover a 

aproximação com o aluno; após essa mensagem houve casos de alunos que entraram em 

contato pela primeira vez (Figura 30). 

 

Figura 30 – Mensagem Tutor-aluno do tipo afetiva pelo AVEA (Plataforma Moodle) 

 
Fonte: Print Screen da tela do AVEA capturada pela autora. 

 

Outra forma de comunicação que pode ocorrer de forma síncrona, ou seja, com 

diálogo em tempo real, acontece através de Chats (Figuras 31 e 32). Devem fazer parte do 

Planejamento e serem agendados para tirar dúvidas dos alunos em momentos estratégicos 
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dentro do contexto de aprendizagem. Um exemplo é agendar na semana que antecede a 

avaliação presencial objetivando a revisão de conteúdos. 

 

Figura 31  –  Comunicação síncrona via Chat pelo AVEA (Plataforma Moodle) 

 
Fonte: Print Screen da tela do AVEA capturada pela autora. 

 

 

Figura 32  –  Comunicação síncrona via Chat pelo AVEA (Plataforma Moodle) 

 
Fonte: Print Screen da tela do AVEA capturada pela autora. 

 

 

 

4.1.2.4  Postando Fóruns no AVEA (Plataforma Moodle): 

 

Os Fóruns têm como objetivo promover a interação e o debate entre os alunos visando 

construir de forma colaborativa o conhecimento sobre um determinado tema, buscando tirar 

as dúvidas levantadas. Em minha experiência como tutora, essa prática não vem acompanhada 

de retorno por parte dos alunos que ficam alheios aos Fóruns e aos apelos postados (conforme 
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foi visto na Figura 27). As Figuras 33 e 34 representam dois dos Fóruns postados ao longo do 

ano de 2012 e o número indicativo de respostas. 

 

Figura 33  –  Texto do fórum postado no AVEA (Plataforma Moodle)

 
Fonte: Print Screen da tela do AVEA capturada pela autora. 

 

 

Figura 34  –  Resumo dos fóruns postados no AVEA (Plataforma Moodle) 

 

 
Fonte: Print Screen da tela do AVEA capturada pela autora. 

 

 

 

 

4.1.2.5 Acessando as Atividades a Distância no AVEA (Plataforma 

Moodle): 

 

A ferramenta de acesso às avaliações postadas no AVEA apresenta ao professor-tutor 

um Sumário de Avaliação (Figura 35) que consta o total de participantes da Disciplina, 

número de atividades enviadas.  Ao clicar em Ver/Avaliar todos os envios abre-se a janela 

que dá acesso às avaliações de todos os alunos por Polo  (Figura 36). 
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Figura 35  –  Sumário das Avaliações postadas no AVEA (Plataforma Moodle) 

 
Fonte: Print Screen da tela do AVEA capturada pela autora. 

 

A Plataforma Moodle disponibiliza recursos que organiza as informações sobre as 

avaliações postadas no AVEA, identificando quais alunos enviaram por Polo  , possibilitando 

a postagem das Notas e o feedback no campo Comentários (Figura 36). 

 

Figura 36  –  Atividades postadas no AVEA por Polo (Plataforma Moodle) 

 

 
Fonte: Print Screen da tela do AVEA capturada pela autora. 
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O feedback que consta em Comentários permite que o professor-tutor faça 

observações, aponte erros e dê orientações ao aluno sobre a atividade enviada. Esse retorno 

deve ser sempre motivando o aluno a continuar estudando. Neste campo destaca-se o Status 

de Envio que apresenta resumo da situação do aluno em relação ao envio da atividade e o 

campo de Nota.  É possível também reenviar a tarefa do aluno com observações no próprio 

corpo do texto, apontando erros diretamente na fonte através do campo Arquivos de feedback  

(Figura 37). 

O professor-tutor a distância é também o responsável pela correção das atividades a 

distância devendo fazer uma avaliação qualitativa e quantitativa, dando o feedback com 

comentários referentes ao desempenho dos estudantes, de acordo com os parâmetros 

estabelecidos pelas normas acadêmicas, gabarito e orientações dos Coordenadores de 

Disciplina, corrigindo erros, orientando como fazer as correções e sugerindo outras fontes de 

consultas como sites e bibliografias. Também corrigirá as avaliações presenciais com os 

mesmos parâmetros elencados para as avaliações a distância (AD) devendo apresentar as 

observações nas folhas de respostas das provas que serão encaminhadas aos Pólos para 

conhecimento dos estudantes, considerando ainda os prazos determinados no Calendário 

Acadêmico.  Cabe ainda ao professor-tutor apresentar sobre cada avaliação um relatório com 

as notas dos alunos que será entregue à Coordenação de Tutoria, impresso e assinado, 

juntamente com as folhas de respostas das provas, listas de frequência e relatório. Assim 

como, ao final do semestre deverá entregar o relatório final e detalhado das notas.  
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Figura 37  –  Status de Envio das Atividades postadas no AVEA (Plataforma 

Moodle) 

 
Fonte: Print Screen da tela do AVEA capturada pela autora. 

 

Outro recurso disponibilizado pela Plataforma Moodle é o acesso aos Relatórios para 

acompanhamento do percurso dos alunos durante o curso, podendo filtrar as informações de 

atuação individual ou em grupo dos alunos. A Figura 38 mostra um exemplo de filtramento: 

todos os dias, todas as ações e atividades desta autora no AVEA. Esse monitoramento permite 

traçar o perfil dos alunos bem como colaborar no processo de avaliação dos mesmos. 

Figura 38  –  Relatório de participação no AVEA (Plataforma Moodle) 

 
Fonte: Print Screen da tela do AVEA capturada pela autora. 
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Mediante estas atividades descritas, busquei compreender os significados e os sentidos 

de minha experiência enquanto tutora a distância, visando identificar o papel da tutoria no 

ensino a distância no processo de ensino-aprendizagem no AVEA.  

A partir das nove Dimensões Observacionais de Spredley (FLICK, 2009) e dos seis 

fatores que caracterizam o fenômeno de Lofland (TRIVIÑOS, 2008), objetivo compreender 

como ocorre a prática educativa no AVEA, fundamentada na Fenomenologia Hermenêutica 

visando a interpretação do sentido dos fenômenos, com o objetivo “ir além do que é simples e 

diretamente dado” [pois] “o que é dado é apenas uma pista para o que não é dado, ou não é 

explicitamente dado” (MOREIRA, 2004, p.101) visando refletir sobre o meu papel enquanto 

Tutora a Distância diante das dificuldades e possibilidades encontradas para a atuação 

docente.  

Para essa reflexão, a prática da tutoria foi identificada a partir das nove Dimensões 

Observacionais de Spredley (Quadro 1) através das quais busco “delimitar ou selecionar 

situações observacionais nas quais o problema em estudo torne-se realmente ‘visível’” 

(FLICK, 2009, p.208-209 grifo do autor), conforme apresenta o Quadro abaixo:  

 

Quadro 1 – Tutoria a Distância a partir das Dimensões Observacionais de Spredley 

N.° Dimensões Definição Tutoria a Distância 

1.  Espaço Local, ou locais físicos AVEA 

2.  Ator As pessoas envolvidas Professor-tutor e alunos 

3.  Atividade Um conjunto de atos relacionados 

realizados pelas pessoas envolvidas 

Interações, mediações pedagógicas 

4.  Objeto As coisas físicas que estão 

presentes 

Interfaces 

5.  Ato Ações individuais realizadas pelas 

pessoas envolvidas 

Mensagens, feedback, 

questionamentos; 

6.  Evento Um conjunto de atividades 

relacionadas executadas pelas 

pessoas envolvidas 

Fóruns, Chats; 

7.  Tempo O sequenciamento que acontece ao 

longo do tempo 

Tempo conectado, online; tempo 

desconectado, offline, 

presencialidade; 

8.  Objetivo As coisas (os objetivos) que as 

pessoas tentam alcançar 

Ensino-aprendizagem; 

9.  Sentimento As emoções sentidas e 

manifestadas 

Ausências,  silêncios, satisfação 

pelo feedback; sentimento de 

atenção e desatenção; ansiedade; 

presencialidade ou solidão virtual; 
Fonte: Elaborado a partir de FLICK (2009, p.208-209) 
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De acordo com as dimensões especificadas no Quadro 1 tem-se na prática da Tutoria a 

Distância o AVEA como Espaço em que ocorre o fenômeno educacional tendo como atores 

o professor-tutor e alunos que constroem através das Atividades pedagógicas online  relações 

de interação e mediação através das interfaces/ferramentas digitais (os Objetos). Quanto aos 

Atos, estes se estabelecem a partir da relação de autonomia e colaboração pelos participantes 

do processo educativo no AVEA (Evento). Nesse contexto, torna-se importante definir o 

Objetivo que a aprendizagem no AVEA e seu alcance pedagógico no processo educativo 

levando em consideração o Tempo de execução das atividades no AVEA e a dimensão de 

Sentimento estabelecida na relação educativa, isto é, as relações intersubjetivas no processo 

de ensino e aprendizagem no AVEA.  

A dimensão temporal é uma das mais importantes para o processo educativo no 

universo online porque tanto ela é ressignificada quanto ressignifica as demais relações de 

ensino-aprendizagem. Outra que se deve chamar a atenção é a dimensão do sentimento, pois, 

a partir da diversidade de emoções manifestadas o professor-tutor deve ter competência para 

administrar as ausências, os silêncios, as insatisfações e desistências.   

Compreendendo que é possível entender o fenômeno da prática de tutoria a partir da 

interação e mediação que se constrói entre professor-tutor e aprendiz no AVEA, faz-se 

necessário, também, identificar de que forma esse fenômeno ocorre. Para tanto, recorri à 

Lofland (1971 apud TRIVIÑOS, 2008, p.126-127), que caracteriza o fenômeno a partir de 

seis fatores: Ato, Atividade, Significado, Participação, Relações e Situação (Quadro 2).   

 

Quadro 2 – Caracterização do fenômeno Tutoria a Distância a partir de Lofland. 

N.° Fatores Descrição do Fenômeno Fenômeno da Tutoria no AVEA 

1.  Ato  Ações que se desenvolvem em 

uma situação cujas características 

principais, em relação ao tempo, 

estariam representadas por sua 

brevidade. Esta poderia ser 

medida em horas, minutos, 

segundos. 

Interações e mediações; 

“Estar junto virtual”; 

Presencialidade. 

2.  Atividade Estão representadas por ações em 

uma situação mais ou menos 

prolongada e que poderiam ser 

estudadas através de dias, 

semanas e meses. 

Mediações nos Fóruns e Chats; 

Postagem de fóruns, chats, 

mensagens síncronas e 

assíncronas. 

3.  Significado Manifestam-se através das 

produções verbais das pessoas 

envolvidas em determinadas 

situações e que comandam as 

ações que se realizam. 

Discursos construídos durantes as 

intervenções e mediações no 

AVEA; 

Ressignificados das produções 

verbais e dos silêncios. 
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4.  Participação É o envolvimento do sujeito ou 

adaptação do mesmo a uma 

situação em estudo. 

Interações entre os sujeitos 

participantes no AVEA. 

5.  Relações Surgem no intercâmbio que se 

produz entre várias pessoas que 

atuam numa situação 

simultaneamente e toma as 

características de inter-relações. 

Interações entre os sujeitos 

participantes no AVEA;  

Resultantes da 

interação/comunicação entre 

tutor/aluno, aluno/aluno e 

aluno/tutor no AVEA. 

6.  Situação Estão construídas pelo foco em 

estudo, pela unidade que se 

pretende analisar. 

Momento criado para ensino e 

aprendizagem;  

Construída durante a  Participação 

de todos no AVEA. 
Fonte: Elaborado a partir de Lofland (1971 apud TRIVIÑOS, 2008, p.126-127) 

 

Assim, conforme os fatores de Lofland (1971), o fenômeno no AVEA é caracterizado 

pelos Atos do professor-tutor que visam promover a interação e mediação dos alunos através 

das Atividades de postagem de fóruns, chats, mensagens síncronas e assíncronas.  Os atos e 

as atividades são determinantes para o processo de ensino-aprendizagem no AVEA, 

entretanto, a Situação de ensino e aprendizagem construída vai depender tanto da 

Participação de todos e das Relações resultantes da interação/comunicação entre tutor/aluno, 

aluno/aluno e aluno/tutor no AVEA, como também dos Significados ressignificados das 

produções verbais e dos silêncios (o que Spredley chama de Sentimento). São os significados 

atribuídos que determinam as situações e comandam as ações dos sujeitos levando-os a 

adaptarem sua participação e redimensionarem suas inter-relações no AVEA. 

 

 

4.2. SABERES DOCENTES PARA A TUTORIA A DISTÂNCIA: PROPONDO 

O ENSINO PRÁTICO-REFLEXIVO PARA O PROFESSOR-TUTOR  

 
Porquê perguntar-se se é tempo de se ser reflexivo? O que é ser-se 

reflexivo? Quem deverá ser reflexivo?Para quê ser-se reflexivo?Sobre 

quê ser-se reflexivo?Como ser-se reflexivo?E finalmente, É possível 

ser-se reflexivo? É desejável ser-se reflexivo?Para onde vamos com a 

nossa reflexão? 

(Isabel Alarcão, 1996, p.1) 

 

A partir de uma postura reflexiva, esta seção vem propor um conjunto de saberes e 

práticas docentes para o trabalho de Tutoria a Distância.  A noção de “saber” engloba, 

conforme definido por Maurice Tardif, “os conhecimentos, as competências, as habilidades 

(ou aptidões) e as atitudes, isto é, aquilo que muitas vezes foi chamado de saber, saber-fazer e 

saber-ser” (2007, p.255). Quanto à prática profissional, esta também é pensada, neste estudo, 
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segundo Tardif (2007, p.286) que não a vê “como um simples campo de aplicação de teorias 

elaboradas fora dela”, ou seja, o campo da prática e o campo da teoria não podem ser 

dissociados como espaços diferenciados, mas ao contrário: o campo da prática “torna-se um 

espaço original e relativamente autônomo de aprendizagem e de formação profissional [...] 

bem como um espaço de produção de saberes” (Ibid, p.286).  

Seguindo a linha do autor, entende-se a epistemologia da prática profissional como “o 

estudo do conjunto dos saberes utilizados realmente pelos profissionais em seus espaço de 

trabalho cotidiano para desempenhar todas as suas tarefas” (TARDIF, 2007, p.255, grifo do 

autor). Tardif coloca: 

 

A finalidade de uma epistemologia da prática profissional é revelar esses 

saberes, compreender como são integrados concretamente nas tarefas dos 

profissionais e como estes os incorporam, produzem, utilizam, aplicam e 

transformam em função dos limites e dos recursos inerentes às suas 

atividades de trabalho. Ela também visa compreender a natureza desses 

saberes, assim como o papel que desempenham tanto no processo de 

trabalho docente quanto em relação à identidade profissional dos professores 

(TARDIF, 2004, p.256). 

 

Isso quer dizer que os saberes devem ser pensados a partir da prática dos professores 

nos seus lugares de atuação, no sentido de formar um profissional capaz de lidar com as 

contingências da prática educativa, segundo o discutido por Donald Schön
48

 (2000). Este 

propõe o ensino prático e reflexivo como solução para que o profissional possa lidar com as 

incertezas, conflitos e universos complexos da sua experiência que, segundo ele, a formação 

inicial não dá conta, uma vez que a epistemologia da prática dominante é a raiz da “distância 

existente entre faculdade e local de trabalho, entre pesquisa e prática” (SCHÖN, 2000, p.21). 

Nesse sentido, o objetivo aqui é refletir sobre os saberes necessários para a Tutoria a 

Distância na docência online. A partir da minha experiência enquanto tutora a distância, 

analisarei as implicações de cada atribuição no processo de ensino-aprendizagem no sentido 

de contribuir com um estudo teórico e reflexivo. Nesse sentido, parti da reflexão sobre 

“Saberes Docentes e Formação Profissional” feita por Maurice Tardif (2007). Nesta obra, 

Tardif analisa “o saber dos professores” em seu trabalho refletindo sobre a problemática na 

prática educativa e em sua formação analisando como se dá a construção do conhecimento e 

sua consequência para a formação docente. Tardif inicia questionando: 

 

                                                           
48

 Professor de Estudos Urbanos e de Educação no Massachusetts Institute of Technology, nos Estados Unidos da 

América. 
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Quais são os saberes que servem de base ao ofício do professor? Noutras 

palavras, quais são os conhecimentos, o saber-fazer, as competências e as 

habilidades que os professores mobilizam diariamente? [...] Qual a natureza 

desses saberes? Trata-se, por exemplo, de conhecimentos científicos, de 

saberes “eruditos” e codificados? [...] Trata-se de conhecimentos técnicos, de 

saberes da ação, de habilidades [...] adquiridas através de uma longa 

experiência de trabalho? Todos esses saberes são de caráter estritamente 

cognitivo ou de caráter discursivo? (TARDIF, 2007, p.9) 

 

Tardif coloca que o estudo do saber dos professores não pode ser feito sem levar em 

conta a experiência, ou seja, como esse saber se estabelece na prática em seu contexto de 

trabalho, pois segundo ele, “o saber é sempre o saber de alguém que trabalha alguma coisa no 

intuito de realizar um objetivo qualquer” (TARDIF, 2007, p.11). Ao tratar das abordagens 

feitas pelas pesquisas que estudam os saberes dos professores, Tardif tanto critica o 

“mentalismo” quanto o “sociologismo”, preconizando uma abordagem que articule tanto os 

aspectos sociais quanto individuais dos professores (TARDIF, 2007): 

 

O mentalismo consiste em reduzir o saber, exclusiva ou principalmente, a 

processos mentais (representações, crenças, imagens, processamento de 

informações, esquemas, etc.) cujo suporte é a atividade cognitiva dos 

indivíduos. Em termos filosóficos, o mentalismo é uma forma de 

subjetivismo.  

[...] O sociologismo tende a eliminar totalmente a contribuição dos ators na 

construção concreta do saber, tratando-o como uma produção social em si 

mesmo e por si mesmo, produção essa independente dos contextos de 

trabalho dos professores e subordinada, antes de mais nada a mecanismos 

sociais quase sempre exteriores à escola, tais como as ideologias 

pedagógicas, as lutas profissionais, a imposição e a inculcação da cultura 

dominante, a reprodução da ordem simbólica etc. (TARDIF, 2007, p.11-12; 

14-15) 

 

Nesse sentido, ao fugir do mentalismo, Tardif destaca a natureza social do saber e, ao 

criticar o sociologismo, lembra da natureza relacional do professor no seu lugar de trabalho e 

afirma: 

 [...] é impossível compreender a natureza do saber dos professores sem 

colocá-lo em íntima relação com o que os professores, nos espaços de 

trabalho cotidianos, são, fazem, pensam e dizem. O saber dos professores é 

profundamente social e é, ao mesmo tempo, o saber dos atores individuais 

que o possuem e o incorporam à sua prática profissional para a ela adaptá-lo 

e para transformá-lo [...] Portanto, o saber dos professores não é o “foro 

íntimo” povoado de representações mentais, mas um saber sempre ligado a 

situação de trabalho com os outros (alunos, colegas, pais, etc.), um saber 

ancorado numa tarefa complexa (ensinar), situado num espaço de trabalho (a 

sala de aula, a escola), enraizado numa instituição e numa sociedade 

(TARDIF, 2007, p.15, grifo meu) 
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Para discutir sobre os saberes docentes necessários para a formação e prática do Tutor 

a Distância, parti dessa preocupação de Tardif em não me deixar levar pelo mentalismo nem 

pelo sociologismo. Diante dessa perspectiva, entendo que os saberes e práticas para a tutoria a 

distância é um saber social, por ser compartilhado, legitimado, praticado e socializado por um 

grupo de profissionais que incorporam, modificam, adaptam em função de suas necessidades, 

num contínuo processo de construção de sua “consciência prática” (TARDIF, 2007, p.14).   

Conforme faz o autor, situo o saber docente “na interface entre o individual e o social, 

entre o ator e o sistema, a fim de captar a sua natureza social e individual como um todo” 

(TARDIF, 2007, p.16).  Para confirmar essa afirmativa, Tardif (2007) se baseia no que ele 

chama de “fios condutores” para nortear sua discussão sobre o “saber”: 1) Saber e trabalho; 2) 

Diversidade do saber; 3) Temporalidade do saber; 4) A Experiência de trabalho enquanto 

fundamento do saber; 5) Saberes humanos a respeitos de seres humanos; e 6) Saberes e 

formação de professores. Nesse sentido, esse estudo se dedica a refletir sobre os saberes 

docentes para a prática da tutoria a partir de minha experiência ligada a uma “situação de 

trabalho” pautada na interação e mediação com os outros, de uma saber relacionado à tarefa 

de ensinar, tendo o AVEA como “espaço de trabalho” numa IES e numa sociedade onde a 

informação, a comunicação e o conhecimento estão em rede. Ele situa-se também na interface 

entre o individual (minha experiência) e o social (ensino-aprendizagem e interação no 

AVEA), visando construir uma reflexão teórica sobre o saber para a tutoria. Considerando os 

fios condutores discutidos por Tardif para tratar do saber docente, reflito agora a partir deles 

para pensar os saberes na/para a tutoria a distância. 

Quanto ao primeiro fio condutor “Saber e trabalho” para pensar o saber docente, 

Tardif alerta que este “deve ser compreendido em íntima relação com o trabalho deles na 

escola e na sala de aula” (2007, p.16-17). Pensando no caso da tutoria a distância, entendo que 

da mesma forma os saberes e as práticas só podem ser definidos e construídos na prática 

cotidiana no AVEA lidando com as situações de mediação, interação, ausências e silêncios. 

Segundo Tardif o professor é “produzido e modelado no e pelo trabalho” (2007, p.17) 

indicando o caráter dinâmico e construtivo do saber e da prática docente. Tardif (2007) 

destaca o caráter multidimensional do trabalho docente por incorporar “elementos relativos à 

identidade pessoal e profissional do professor, à sua situação socioprofissional, ao seu 

trabalho diário na escola e na sala de aula” (p.17), mas não considera os alunos como 

indivíduos, uma vez que “sala de aula” leva-nos a entender os alunos como grupo. Nesse 

caso, a educação na modalidade a distância que se efetiva no espaço virtual, se situa num 

outro paradigma de prática docente que objetiva trabalhar com o aluno de forma 
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individualizada, segundo o perfil de cada aluno. É por isso que as atribuições para o trabalho 

da tutoria a distância estão em constante avaliação modificando-se segundo a complexidade 

das práticas no AVEA. 

O segundo fio condutor – Diversidade do saber – parte do fato de que “o saber dos 

professores é plural, compósito, heterogêneo, porque envolve, no próprio exercício do 

trabalho, conhecimentos e um saber-fazer bastante diversos” (TARDIF, 2007, p.18). Essa 

diversidade também parte da pluralidade de perfis de alunos que por sua vez interferem na 

construção do saber docente uma vez que é a partir dessa relação professor-aluno e outros 

atores que se constroem o saber profissional. Na modalidade EaD tal diversidade se torna 

mais enfática e determinante no fazer pedagógico justamente por não estar tão evidente 

quanto o é numa sala de aula presencial. O professor-tutor deve estar apto para identificar a 

diversidade que se esconde por trás dos perfis não preenchidos, das ausências no AVEA e nos 

silêncios das mensagens sem respostas. E é lidando com a diversidade de atores e de situações 

que os saberes docentes se pluralizam. 

Quanto ao terceiro fio condutor – Temporalidade do saber – implica compreender que 

o saber docente é “um processo temporal marcado pela construção do saber profissional” 

significando que “ensinar supõe aprender a ensinar, ou seja, aprender a dominar 

progressivamente os saberes necessários à realização do trabalho docente” (TARDIF, 2007, 

p.20). Tardif considera que a história da vida e da carreira profissional também influenciam 

na aprendizagem do ofício de professor, pois, segundo ele, antes mesmo de ensinarem, os 

futuros professores foram alunos. Com relação à tutoria a distância na prática da docência 

virtual, essa análise leva-nos a refletir sobre quem é o professor na modalidade EaD. Esses 

professores virtuais foram alunos virtuais? E mais: de que forma esses professores herdeiros 

do ensino presencial estão atuando no ensino a distância? Que paradigma o norteia? É válido 

dizer que uma dos pré-requisitos na seleção de tutores a distância é que tenha feito cursos 

online para, enquanto alunos, possam experimentar os sentimentos e significados de ser um 

aluno na modalidade EaD. 

Sobre a Experiência de trabalho enquanto fundamento do saber – o quarto fio condutor 

– Tardif afirma ser essa experiência “a condição para a aquisição e produção de seus próprios 

saberes profissionais” uma vez que “ensinar é mobilizar uma ampla variedade de saberes, 

reutilizando-os no trabalho para adaptá-los e transformá-los pelo e para o trabalho” (TARDIF, 

2007, p.21). Essa adaptação aos comportamentos plurais é a fonte de saberes que constrói a 

carreira profissional. É realmente com a experiência que se prepara e se qualifica o professor-

tutor para a prática docente no AVEA; sua formação deve contemplar tanto a experiência 
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enquanto aluno como a experiência com simulações
49

 que proporcionem “reflexividade, 

retomada, reprodução, reiteração daquilo que se sabe naquilo que se saber fazer, a fim de 

produzir sua própria prática profissional” (TARDIF, 2007, p.21). 

O fio condutor – Saberes humanos a respeito de seres humanos – refere-se a uma das 

principais categorias da educação online: interação. Tardif afirma que o saber docente parte 

de uma “ideia de trabalho interativo” no qual ele procura “compreender as características da 

interação humana que marcam o saber dos atores que atuam juntos, como os professores com 

seus alunos em sala de aula” (TARDIF, 2007, p.22). Para o caso da tutoria a distância, essa 

interação para se estabelecer ocorre por meio do AVEA e de suas interfaces digitais, tornando 

a interação ciberhumana e dependente do uso competente dessas interfaces. Enquanto que no 

presencial o espaço é a sala de aula e a interação humana pode ocorrer sem uso direto de 

tecnologias, no ensino a distância a tecnologia é determinante, pois é o próprio espaço e meio 

de comunicação. 

O último fio condutor – Saberes e formação de professores – segundo Tardif “é 

decorrente dos anteriores [pois aponta] a necessidade de repensar, agora, a formação para o 

magistério, levando em conta os saberes dos professores e as realidades específicas de seu 

trabalho cotidiano” (2007, p.23). Aqui Tardif critica os cursos de formação de professores, 

dominados por conhecimentos disciplinares sem conexão com a realidade profissional. Ele 

defende “uma nova articulação e um novo equilíbrio entre os conhecimentos produzidos pelas 

universidades a respeito do ensino e os saberes desenvolvidos pelos professores em suas 

práticas cotidianas” (TARDIF, 2007, p.23). Esse problema se torna muito mais grave quando 

se trata da formação de professores para a educação a distância, pois, segundo pesquisadores, 

cursos como os de Pedagogia não vêm formando os futuros professores para o uso das 

tecnologias digitais no ensino, muito menos formando-o para atuarem enquanto professores 

virtuais. 

Até o momento a preocupação quanto aos saberes e práticas do professor-tutor está 

circunscrita às competências e habilidades que esse profissional deve ter para a sua prática 

docente no Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem (AVEA). Não obstante a 

importância dessa discussão, entendo também ser interessante refletir sobre o alcance que a 

formação na modalidade EaD tem na prática profissional daqueles que se graduam nesta 

modalidade de ensino. Estou me referindo ao compromisso profissional que o professor-tutor 

deve ter com o discente no sentido de ir além das atribuições necessárias para a docência no 
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 Há cursos de qualificação para a Tutoria a Distância que promove simulações de atendimento e outras 

situações que são comuns na prática de um tutor, visando capacitá-lo a lidar com os problemas. 
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AVEA relacionadas à construção de conhecimento, orientação de conteúdos e resolução de 

suas dúvidas. Uma vez que esta reflexão parte da minha experiência de tutoria num curso de 

formação inicial docente (Graduação), entendo que o professor-tutor deve se preocupar 

também com o perfil de profissional – um futuro professor – está se formando, visando torná-

lo apto para atuar enquanto profissional da educação de forma pró-ativa, autônoma, crítica e 

reflexiva. Para tanto, é necessário que se consiga promover tais requesitos no processo de 

ensino no AVEA e é diante dessa perspectiva que afirmo que devem ser desenvolvidas 

competências e habilidades para ensinar a distância.  

Mesmo considerando a importância da mediação nos ambientes virtuais, o professor-

tutor não pode ser apenas um mediador no AVEA entre alunos-conteúdos, alunos-interfaces 

ou alunos-alunos; ele deve assumir sua condição de responsável pelos direcionamentos do 

processo, planejando sua ação docente de forma organizada e sistemática identificando a cada 

interação o problema a ser dirimido e objetivos a serem alcançados por cada aluno que esteja 

sob sua responsabilidade. Esse “ensinar” via Internet não tem mais a presença física nem a 

oralidade como meios, mas a comunicação continua sendo o principal meio para ensinar e 

aprender. Como essa comunicação é feita via Internet e através de outras tecnologias digitais 

de comunicação e informação, essa realidade virtual demanda novos saberes e práticas para o 

professor online  no sentido de que possa promover diálogos diversos a partir das múltiplas 

linguagens multimídias disponíveis. Entretanto, a linguagem mais dominante que substitui a 

oralidade é a escrita, pois ela é também complementar no uso dos outros tipos de linguagens. 

É no diálogo e na interação que se baseia o ensino online  e por isso entendo que é necessário 

refletir mais acentuadamente sobre como ocorre e como deve ocorrer esse processo.  

Nesse contexto, foram adaptados os questionamentos feitos por Donald Schön no seu 

livro “Educando o Profissional Reflexivo” (2000) no qual o autor reflete e analisa sobre a 

formação para a educação profissional e propõe um novo design para o ensino e a 

aprendizagem. Ao colocar a importância do diálogo entre estudante e instrutor
50

, Schön 

questiona: “se pensarmos na interação entre estudante e instrutor como uma relação em que as 

mensagens são enviadas, recebidas e interpretadas, quais são as formas de comunicação 

disponíveis a estudantes e instrutor? De que fatores depende a eficácia da comunicação?” 

(2000, p.26). Quanto às formas de diálogo, Schön pergunta: “Quais são alguns dos principais 
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 Donald Schön utiliza o termo “instrutor” por tratar da educação profissional ao discutir sobre a formação 

reflexiva. Para a reflexão feita nesta Dissertação não cabe o termo “instrutor”, mesmo concordando com a 

análise do processo educativo feita pelo autor. Sendo assim, todas as vezes que aparecer esse termo em suas 

citações (uma vez que não se pode substituir literalmente), entenda-se que estou pensando no papel do professor-

tutor. 
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modelos de interação comunicativa entre instrutor e estudante? Para que tipos de 

aprendizagem eles são particularmente adequados?” (Ibid, p.26) Ou ainda, “quais são os 

problemas característicos que eles são chamados a resolver em suas interações um com o 

outro?” (Idem). E quando se refere aos obstáculos à aprendizagem o autor interroga: “Quais 

são algumas das formas em que o diálogo entre o estudante e o instrutor pode dar errado? Que 

competências podem superar tais obstáculos à aprendizagem?” (Idem). Tais questionamentos 

que foram feitos direcionados para a educação profissional se remetem aos professores como 

instrutores, mas aqui neste trabalho são feitos mediante a realidade da educação a distância na 

qual se relacionam professores-tutores e discentes. Considero que tão importante quanto os 

trabalhos do tipo normativo é igualmente necessário que se possa ir além das proposições 

fazendo conjuntamente reflexões sobre o processo de comunicação que se estabelece no 

AVEA entre tutores e discentes.  

Se a forma de comunicação passou da oralidade à escrita, a interação no AVEA que 

se faz através de mensagens textuais podem ser interpretadas de diversas maneiras. Nesse 

sentido, visando estabelecer uma comunicação com o menor ruído possível, o professor-tutor 

deve ter competência não só do domínio do conteúdo, mas também da sua língua (ortografia e 

gramática) no sentido de saber escrever exatamente o que se quer comunicar e também da 

linguagem de seu aluno com o objetivo de compreender o que o mesmo deseja.  

Para Schön (2000), a comunicação é uma das questões problemáticas no processo de 

ensino e aprendizagem, pois segundo ele, a relação de comunicação entre professores e 

aprendizes vai além da decodificação da mensagem. 

 

Ao contrário, cada participante deve construir por conta própria o significado 

das mensagens do outro e deve construir o design de suas mensagens de 

forma que o outro possa decifrar os significados. Quando o processo 

funciona bem, há um tipo e construção recíproca, que resulta em uma 

convergência de significado (SCHÖN, 2000, p.81, grifo do autor) 

 

 

A mediação do professor-tutor deve considerar esse processo de construção das 

mensagens, considerando o lugar de onde fala o aprendiz. É necessário nesse contexto ter o 

domínio do perfil acadêmico de seu aluno como também do seu perfil cultural e cibercultural, 

considerando o nível de uso das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) e 

da Internet no seu cotidiano: dos códigos simplificados, códigos de SMS, linguagem do 

Messenger, ou seja, das escrituras chamadas ideofonemáticas. Daniel Cassany em seu 

trabalho intitulado “La ortografía en Internet: escritura ideofonemática y tecnologias”, 
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aborda os efeitos da disseminação da Internet nas práticas de escrita e de leitura
51

. Segundo o 

autor: 

 
As práticas de leitura e escrita se transformam, diversificam, mudam e 

globalizam. Nascem novos gêneros discursivos em contextos informais, 

interativos, espontâneos e com quase sem planejamento. A Internet guarda, 

multiplica e dissemina textos de domínio privado. Os recursos linguísticos 

migram para a rede e tornam-se mais útil, gerenciáveis, ubíquos, adaptados. 

(CASSANY, 2011, p.4).
52

 

 

 

O professor-tutor precisa dominar todos os tipos de comunicação no AVEA e, aliada a 

essa competência técnica, ele deve ter habilidade para fazer uso pedagógico das tecnologias 

digitais disponíveis, além de ter autonomia de criar outras possibilidades de comunicação com 

seus aprendizes. Para tanto, baseada na discussão sobre “Dizer e Ouvir” feita por Schön 

(2000, p.86-87), proponho um design de comunicação para a prática da tutoria a distância 

estabelecendo quatro tipos de mediação entre professor-tutor e o aprendiz: 

1) A mediação instrucional: com o objetivo de dar as instruções iniciais sobre as 

atividades e interações no AVEA; 

2) A mediação avaliativa: com o objetivo de avaliar criticamente o processo; 

3) A mediação propositiva: com o objetivo de sugerir novos encaminhamentos a 

partir das críticas apontadas; e 

4) A mediação reflexiva: com o objetivo de reformular os problemas e propor 

reflexões sobre o processo de aprendizagem e sobre os caminhos percorridos pelo 

aprendiz. 

 

Nesse processo, o percurso não pode ser linear, mas ao contrário, interconectivo, 

multidirecional e recursivo. Dessa forma, 

 

Perguntar, responder, aconselhar, demonstrar, observar, imitar, criticar – 

todos estão conectados de forma que uma intervenção ou reposta possa 

desencadear ou construir outra. A corrente de ações e reflexões recíprocas 

que forma o diálogo entre o estudante e o instrutor pode ser analisada de 

várias formas (SCHÖN, 2000, p.95). 
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 Apresentação feita no XVII Jornadas sobre La Lengua Española y su Enseñanza em slide disponível em 

<http://www.slideshare.net/fullscreen/DanielCassany/la-ortografa-en-internet/4>  
52

 Cf. Las prácticas de lectura y escrituras eincrementan, diversifican, deslocalizan y globalizan. Nacen nuevos 

géneros discursivos em contexto sinformales, interactivos, espontáneos y com escasa planificación. La red 

garda, multiplica y difunde textos de âmbito privado. Los recursos linguísticos emigran a lá red y se hacen más 

útiles, manejables, ubicuos, adaptados (CASSANY, 2011, p.4) 
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Entre as formas de comunicação, é importante que o professor-tutor esteja atento não 

somente às mensagens enviadas, mas também às mensagens subliminares, identificando e 

decodificando os comportamentos e os “silêncios”. São das ausências e dos silêncios no 

AVEA que surgem os problemas mais difíceis de resolver, pois sem diálogo não há 

aprendizagem. Quanto ao perfil do aprendiz para o diálogo, Schön (2000) afirma que este: 

 

[...] deve ser capaz de tomar parte em um diálogo, para que possa aprender a 

prática de forma substantiva [pois] à medida que aprende na reflexão-na-

ação do diálogo, aumenta sua capacidade de tirar, desse diálogo, lições úteis 

(SCHÖN, 2000, p.129). 

 

 

Além disso, Schön (2000) chama atenção para a “dimensão afetiva do ensino prático”: 

 

[...] o trabalho comunicativo, com seu círculo virtuoso, não depende apenas 

da habilidade do instrutor e da estudante de cumprir seus papeis, mas 

também de sua vontade de fazê-lo. Aqui, estão envolvidos sentimentos, bem 

como ideias, cada um criticamente ligado ao outro (SCHÖN, 2000, p.130). 

 

Para além do AVEA, outra possibilidade para professores-tutor e aprendizes é ampliar 

seu campo de comunicação indo além do espaço da sala de aula virtual podendo estabelecer 

troca e construção de conhecimentos em blogs, redes sociais, encontros acadêmicos virtuais, 

desde que os objetivos de troca e construção de conhecimento em tais espaços sejam bem-

definidos para ambos. Para tanto, é necessário que a orientação do professor-tutor vá além e 

leve o aprendiz a compreender seus status de co-autor do conhecimento levando-o a também 

construir tais espaços e percebê-los de forma crítica e reflexiva.  

Nesse contexto, proponho que no currículo para qualquer formação docente a distância 

devam ser incluídas disciplinas que dêem conta da qualificação técnica do aluno visando:  (i) 

usar com desenvoltura e de forma crítica e reflexiva as interfaces existentes no AVEA; e (ii) 

construir e usar diversos tipos de linguagens multimídias extra-AVEA, principalmente 

aqueles que deverão ter domínio enquanto professores como blogs, Webquests, sites e até 

redes sociais educativas.  

Ao tratar da educação profissional e da distância entre a teoria e prática, Donald Schön 

(2000) reflete sobre as fragilidades do currículo normativo pautado sob a racionalidade 

técnica que não considera o improviso e o talento artístico como fatores que devem ser 

levados em conta na formação, uma vez que são características que marcam profissionais que 

têm boa performance. Schön (2000) propõe o “ensino prático reflexivo” como um elemento-

chave para a formação de qualquer profissional argumentando que “as escolas profissionais 
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devem repensar tanto a epistemologia da prática quanto os pressupostos pedagógicos sobre os 

quais seus currículos estão baseados” (Ibid, p.25).  

No campo da educação, a questão do talento artístico profissional relaciona-se 

diretamente à necessidade de busca do professor em “renovar-se de modo a evitar o 

esgotamento [e buscar] construir seus repertórios de habilidades e ideias de forma contínua” 

(SCHÖN, 2000, p.23) que permita a “reflexão-na-ação”: 

 

Podemos refletir sobre a ação, pensando retrospectivamente sobre o que 

fizemos, de modo a descobrir como nosso ato de conhecer-na-ação pode ter 

contribuído para um resultado inesperado. Podemos proceder dessa forma 

após o fato, em um ambiente de tranquilidade, ou podemos fazer uma pausa 

no meio da ação para fazer o que Hannan Arendt (1971) chama de “parar e 

pensar”. Em ambos os casos, nossa reflexão não tem qualquer conexão com 

a ação presente. Como alternativa, podemos refletir no meio da ação, sem 

interrompê-la. Em um presente-da-ação, um período de tempo variável com 

o contexto, durante o qual ainda se pode interferir na situação em 

desenvolvimento, nosso pensar serve para dar nova forma ao que estamos 

fazendo, enquanto ainda fazemos. Eu diria, em casos como este, que 

refetimos-na-ação (SCHÖN, 2000, p.32, grifo do autor). 

 

A “reflexão-na-ação” leva o professor-tutor e o aprendiz a terem consciência de que 

são sujeitos ativos no processo de ensino e aprendizagem no AVEA e que a reflexão sobre 

cada ação e interação promove o entendimento do processo e prepara a todos para a etapa 

seguinte. Schön apresenta como ocorre a “sequência de ‘momentos’ – não necessariamente de 

forma linear – em um processo de reflexão-na-ação”: 

 

 Para começar, há uma situação de ação para a qual trazemos respostas 

espontâneas e de rotina. Elas revelam um processo de conhecer-na-ação que 

pode ser descrito em termos de estratégias, compreensão de fenômenos e 

formas de conceber uma tarefa ou problema adequado à situação. Conhecer-

na-ação é um processo tácito, que se coloca espontaneamente, sem 

deliberação consciente e que funciona, proporcionando os resultados 

pretendidos, enquanto a situação estiver dentro dos limites do que 

aprendemos a tratar como normal. 

 As respostas de rotina produzem uma surpresa – um resultado inesperado, 

agradável ou desagradável, que não se encaixa nas categorias de nosso 

conhecer-na-ação. Inerente à surpresa é o fato de que ela chama nossa 

atenção. 

 A surpresa leva à reflexão dentro do presente-da-ação a reflexão é, pelo 

menos em alguma medida, consciente, ainda que não precise ocorrer por mio 

de palavras. Levamos em consideração tanto o evento inesperado como o 

processo de conhecer-na-ação que levou a ele, perguntando-nos “O que é 

isso?” e, ao mesmo tempo, “Como tenho pensado sobre isso?” Nosso 

pensamento volta-se para o fenômeno surpreendente e, ao mesmo tempo, 

para si próprio. 
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 A reflexão-na-ação tem uma função crítica, questionando a estrutura de 

pressupostos do ato de conhecer-na-ação. Pensamos criticamente sobre o 

pensamento que nos levou a essa situação difícil ou essa oportunidade e 

podemos, nesse processo, reestruturar as estratégias de ação, as 

compreensões dos fenômenos ou as formas de conceber os problemas. 

 A reflexão gera o experimento imediato. Pensamos um pouco e 

experimentamos novas ações com o objetivo de explorar os fenômenos 

recém-observados, testar nossas compreensões experimentais acerca deles, 

ou afirmar as ações que tenhamos inventado para mudar as coisas para 

melhor. (SCHÖN, 2000, p.33) 

 

 

Ao alertar sobre a não linearidade destes momentos de “reflexão-na-ação” acima 

descritos, Schön (2000) também destaca o que a distingue de outras formas de reflexão da 

prática docente. O autor afirma que esse tipo de reflexão possibilita uma “imediata 

significação para a ação”, o que entendo ser extremamente coerente para a realidade da 

educação online por sua característica de fluidez e rapidez das práticas no universo 

cibercultural. Schön afirma que “na reflexão-na-ação, o repensar de algumas partes de nosso 

conhecer-na-ação leva a experimentos imediatos e a mais pensamentos que afetam o que 

fazemos” (2000, p.34).   

No exemplo da conversação colocado por Schön para explicar o processo de conhecer 

e refletir-na-ação, ele ilustra bem a dinâmica que deve orientar o processo de ensino e a 

aprendizagem colaborativa no AVEA: 

 

[...] Em uma boa conversa – em alguns aspectos, previsível, em outros, não – 

os participantes conhecem e desenvolvem temas da conversa, cada um 

emitindo variações de seu repertório de coisas a dizer. A conversação é uma 

improvisação verbal e coletiva. Em alguns momentos, ela cai em rotinas 

convencionais – histórias com comentários e reações laterais, por exemplo, 

ou discussões – as quais se desenvolvem de acordo com um passo e ritmo de 

interação que os participantes parecem, sem deliberação consciente, 

desenvolver coletivamente, dentro de uma estrutura de divisão de trabalho 

que evolui. Outras vezes pode haver surpresas, mudanças inesperadas de 

frase ou direções de desenvolvimento para os quais os participantes 

inventam respostas imediatas.  

[...] sua reflexão-na-ação é uma conversação reflexiva com os materiais de 

uma situação – “conversação”, agora em um sentido metafórico. Cada 

pessoa desenvolve seu próprio papel, em evolução, na performance coletiva, 

“escuta” as surpresas – ou, como direi, “respostas” – que resultam de 

movimentos anteriores e responde através da produção sequencial de novos 

movimentos que dão novos significados e direções ao desenvolvimento do 

artefato.  (SCHÖN, 2000, p.35, grifo do autor) 

 

O professor-tutor diante desse processo deve promover uma “conversação reflexiva” 

orientando os aprendizes a interagirem visando uma “performance coletiva” no sentido de 
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construir o conhecimento de forma colaborativa, mas também reflexiva em relação ao uso das 

interfaces necessárias para o debate virtual. O aprendiz tanto deve estar apto a debater e 

contribuir teoricamente com a discussão quanto deve estar apto a compreender de forma 

crítica o porquê do uso desta ou daquela interface ou recurso didático digital. A mesma 

preocupação que se tem num curso de licenciatura presencial do aprendiz aprender a escolher 

seus recursos didáticos e saberem justificar seus usos e também saberem se posicionar na 

prática, também nos cursos de licenciaturas online  esta preocupação deve ser levada em 

conta. O professor-tutor deve levar o aprendiz a entender os objetivos didáticos que levam à 

escolha de um Fórum ou do Chat, explicar a importância de serem práticas colaborativas e 

orientar a postura que o aprendiz deve ter no AVEA. Isso significa que é enquanto aprendiz 

que o futuro professor deve aprender a lidar com as TDIC com olhar pedagógico, buscando 

compreender para que tipo de aprendizagem cada ferramenta/interface/recurso é adequada. 

O tutor enquanto professor deve observar e identificar como a relação de 

aprendizagem ocorre atentando para as formas de diálogo e levando o aprendiz a se perceber 

como co-responsável pelo processo. Na mesma linha de raciocínio, também devem ser 

propostas práticas que levem o aprendiz a assumir e experimentar a docência no ambiente 

virtual levando-o a aprender a se posicionar como responsável por um grupo, para mediar, 

orientar e motivar.  Assim é que percebo um “ensino prático e reflexivo” no AVEA, onde 

professor-tutor promove práticas reflexivas aos aprendizes no sentido de experimentarem 

situações de docência online  usando as TDIC. Por incrível que possa parecer essa ainda não é 

a realidade que se assiste nos cursos de formação docente a distância, onde se encontram 

alunos com baixíssimo índice de presença no AVEA e que não participam dos fóruns ou dos 

chats. Por outro lado, não é difícil encontrar tais alunos no MSN, nas redes sociais ou 

enviando e-mails fazendo correntes religiosas. Tal medida poderá evitar problemas de 

incompetência na atuação do profissional formado no uso da TDIC no processo de ensino 

tanto na modalidade presencial quanto a distância, pois enquanto aluno ele pode desenvolver 

a expertise de aprender na prática.  

Sobre a prática e/ou sobre uma epistemologia da prática profissional, Schön afirma: 

 

Uma prática profissional é o domínio de uma comunidade de profissionais 

que compartilham, nos termos de John Dewey, as tradições de uma vocação. 

Eles compartilham convenções de ação que incluem meios, linguagens e 

ferramentas distintivas e operam dentro de tipos específicos de ambientes 

institucionais [...] O processo de conhecer-na-ação de um profissional tem 

suas raízes no contexto social e institucionalmente estruturado do qual 

compartilha uma comunidade de profissionais. Conhecer-na-prática é 
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exercitado nos ambientes institucionais particulares da profissão, 

organizados em termos de suas unidades de atividade características e seus 

tipos familiares de situações práticas e limitado ou facilitado por seu corpo 

comum de conhecimento profissional e seu sistema apreciativo. 

 

 

Tratando-se da prática profissional no campo educacional a EaD opera com “meios, 

linguagens e ferramentas distintas” da modalidade presencial. Nesse sentido, sabendo-se que a 

maioria dos professores que atual nesta modalidade de ensino vem do presencial, decorre-se o 

primeiro problema: estes não “aprenderam-na-ação” para a docência online  uma vez que não 

“conheceram-na-prática”, ou seja, não exercitaram sua prática docente no ambiente de 

aprendizagem diferenciado da EaD – no virtual, levando à dificuldade de uma prática 

coerente com a nova realidade paradigmática que a virtualidade evoca. Daí é que concordo 

com Schön quando propõe o “ensino prático e reflexivo”, pois “conhecer-na-ação” é um 

princípio necessário para a nova geração de professores que estão se formando na modalidade 

EaD. Assim, tanto devem aprender a serem alunos quanto devem aprender a serem 

professores preparados para transitarem de forma crítica e reflexiva na cibercultura. Enfatizo 

o fator “crítico e reflexivo” porque entendo que a amplitude da competência da docência 

online  deve se ampliar para além de aprender a navegar na Internet e no AVEA e saber usar e 

re(usar) suas ferramentas digitais, conforme se aplica na perspectiva da racionalidade técnica. 

Segundo Schön um profissional competente na perspectiva da racionalidade técnica “está 

sempre preocupado com problemas instrumentais” e “busca meios mais adequados para a 

conquista de fins fixos e não-ambíguos (...) e sua eficácia é medida pelo sucesso em 

encontrar, em cada instância, as ações que produzem os efeitos pretendidos” (2000, p.37). 

Num ambiente educacional esse tipo de racionalidade não se aplica, pois os “problemas 

instrumentais” são apenas parte de uma problemática muito mais complexa que requer uma 

racionalidade multidimensional, aberta e flexível capaz de compreender que os fins 

educacionais não são fixos, mas sim mutáveis, pois, “na base dessa visão da reflexão-na-ação 

do profissional está uma visão construcionista da realidade com a qual ele lida – uma visão 

que nos leva a vê-lo construindo situações de sua prática” (SCHÖN, 2000, p.39, grifo do 

autor). 

Para que o estudante possa aprender na prática é preciso que o professor tenha 

competência para projetar um ambiente que o possibilite ensinar na prática, levando-o a 

perceber as condições reais de sua atividade profissional.  
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Uma aula prática é um ambiente projetado para a tarefa de aprender uma 

prática. Em um contexto que se aproxima de um mundo prático, os 

estudantes aprendem fazendo [...] Eles aprendem assumindo projetos que 

estimulam e simplificam a prática ou projetos reais sob uma supervisão 

minuciosa. Uma aula prática é um mundo virtual [...] fica no espaço 

intermediário entre o mundo prático, a camada “leiga” da vida ordinária e o 

mundo esotérico da academia. É, também, um mundo coletivo em si, com 

sua própria mistura de materiais, ferramentas, linguagens e apreciações. 

Incorpora maneiras particulares de ver, pensar e fazer que tendem, com o 

tempo, a ter sua autoridade cada vez mais reforçada na visão do estudante. 

(SCHÖN, 2000, p.40, grifo meu) 

 

 

Entendo que não deve ser diferente na modalidade EaD. Essas tarefas de supervisão 

minuciosa, de aproximar o aprendiz (futuro professor) do seu mundo prático, e de levá-los a 

aprender a assumir responsabilidades dentro do processo de ensino e aprendizagem, devem 

ser delegadas ao professor-tutor no sentido de promover uma aprendizagem prática e 

reflexiva. Segundo Schön (2000), “o trabalho do ensino prático é conseguido através de uma 

certa combinação do aprendizado do estudante pelo fazer suas interações com os instrutores e 

seus colegas e um processo difuso de “aprendizagem de fundo” (p.40, grifo do autor). Ele 

argumenta demonstrando como deve ser o processo de aprender na prática: 

 

Quando uma estudante inicia uma aula prática, apresentam-se a ela, implícita 

ou explicitamente, certas tarefas fundamentais. Ela deve construir uma 

imagem dessa prática, uma apreciação de seu lugar na relação com essa 

prática e um mapa do caminho por onde ela pode chegar, de onde está, até 

onde quer estar. Ela deve aceitar os pressupostos implícitos daquela prática: 

que existe uma prática, que é boa o suficiente para ser aprendida, que ela é 

capaz de aprendê-la e que é representada, em suas características essenciais, 

pela aula prática. Ele deve aprender a “prática do ensino prático” – suas 

ferramentas, seus métodos, seus projetos e possibilidades – e assimilar, à 

prática, sua imagem emergente de como ela pode aprender melhor o que 

quer (SCHÖN, 2000, p.40, grifo meu). 

 

Percebam que o processo acima citado não representa um ensino prático dentro da 

perspectiva da racionalidade técnica, ou seja, um processo linear e previsível que centra sua 

preocupação em ensinar o uso técnico dos instrumentos e o trabalho do professor seria o de 

instrutor apenas comunicando e demonstrando a “aplicação das regras e operações aos fatos 

da prática” (SCHÖN, 2000, p.41). Ao contrário, pauta-se na perspectiva da reflexão-na-ação, 

através da qual as “atividades do ensino prático são reflexivas [...] no sentido de que 

dependem, para sua eficácia, de um diálogo reciprocamente reflexivo entre instrutor e 

estudante” (Idem, p.42).  A tutoria, nesse sentido, deve ter competência para saber identificar 
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os perfis de cada aprendiz, mas também deve criar possibilidades para que todos aprendam 

ensinar no AVEA e isso só pode ser feito de forma colaborativa refletindo cada qual sobre 

suas práticas.  

A importância do professor-tutor é reforçada em seu papel de docência porque ele é 

quem deve ter a consciência inicial do objetivo a se atingir e onde chegar, pois, segundo 

Schön (2000, p.73), o aprendiz, em geral, “busca aprender coisas cujo significado e 

importância ele não pode entender de antemão [porque] ele é pego no paradoxo geral que 

acompanha o ensino e a aprendizagem de qualquer competência ou ideia nova”, qual seja, o 

desconhecimento pela inexperiência. Para explicar, Schön cita Platão em seu diálogo 

“Mênon” quando Mênon explode por não ter a menor ideia do que fosse a virtude: 

 

Mas como procurarás por algo que nem ao menos sabes o que é? Como 

determinarás que algo que não conheces é o objeto de tua busca?  Colocando 

de outra forma, mesmo que esbarres nisso, como saberás que o que 

encontraste é aquilo que não conhecias? (PLATÃO, 1956, p.128 apud 

SCHÖN, 2000, p.73). 

 

 

Mesmo com fins múltiplos o campo educacional deve ter um parâmetro de objetivos a 

atingir. Isso é importante para fundamentar a segurança do aprendiz em todo o processo e 

também no professor. No atual paradigma educacional o professor não é mais o dono da 

informação, mas ele deve continuar sendo o dono do saber docente que deve conduzir a 

construção do conhecimento, através do ensino prático. É isso que faz o tutor ir além da 

tutoria para a docência online. 

Sobre o ensino, tanto o professor quanto o aprendiz precisam compreender a 

importância de aprender continuamente. Quando Carl Rogers afirma em 1952 que não pode 

ensinar a outra pessoa como ensinar, ele coloca em cheque a função do professor referindo-se 

à forma tradicional de ensino como transmissão de conhecimento (ROGERS, 1969, p.277 

apud SCHÖN, 2000, p.76-78). Dentre suas reflexões pessoais sobre o ensino e a 

aprendizagem Rogers afirma que “apenas a aprendizagem que influencia significativamente o 

comportamento é uma aprendizagem autodescoberta e autoapropriada”: 

 

Essa aprendizagem autodescoberta, verdade que foi apropriada e assimilada 

pessoalmente na experiência, não pode ser diretamente comunicada a outros. 

[...] Como consequência, dou-me conta de que estou interessado apenas em, 

ser um aprendiz, de preferência aprendendo coisas que me interessam que 

têm alguma influência significativa em meu comportamento (ROGERS, 

1969, p.277 apud SCHÖN, 2000, p.77). 
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Esse depoimento faz uma reflexão crítica feita ao tipo de ensino que prioriza a 

transmissão de informações e que não valoriza a experiência. Suas críticas chamam a atenção 

para um outro tipo de ensino, de professor, de aluno e de aprendizagem. Segundo Schön 

(2000, p.78) suas reflexões no final das contas “recolocou o ensino de modo a dar importância 

central a seu papel de aprendiz” propondo um “professor paradoxal, que não ensina, mas 

serve como um provocador e parteiro de autodescoberta de outros”. Sobre a aprendizagem em 

grupo baseada na experiência da autodescoberta, Rogers afirma: 

 

 

Considero muito recompensador aprender em grupos, no relacionamento 

com outra pessoa, como na terapia ou por conta própria. Considero que uma 

das melhores, mas mais difíceis, maneiras que tenho de aprender é 

abandonar minha própria defensividade, pelo menos temporariamente, e 

tentar entender de que forma essa experiência aparece e é sentida por outra 

pessoa. Considero que uma outra maneira que tenho de aprender é declarar 

minhas próprias incertezas, tentar clarear minha confusão, aproximando-me, 

assim, do significado que minha própria experiência parece ter (ROGERS, 

1969, p.277 apud SCHÖN, 2000, p.77, grifo meu). 

 

Assim, o papel do professor-tutor na EaD se situa nesse contexto de construção de 

conhecimento em grupo, de forma colaborativa, baseada na experiência da interação com o 

outro tendo competência para identificar como cada aluno aprende percebendo as múltiplas 

dinâmicas dos diversos ritmos de aprendizagem. 

 

 

4.3. COMPETÊNCIAS DOCENTES PARA A TUTORIA A DISTÂNCIA: A 

POSTURA REFLEXIVA COMO METACOMPETÊNCIA PARA O 

PROFESSOR-TUTOR FORMADOR 

 
 

 

Neste momento, me dedicarei a refletir sobre o ofício do professor-tutor e as 

competências necessárias para atuar no ensino online pautando minha discussão sob os 

conceitos e reflexões delineados por Philippe Perrenoud
53

 (1999, 2000, 2001a, 2001b, 2002a, 

2002b, 2005). Nesse sentido, antes de me debruçar sobre o meu objetivo, apresentarei de 

                                                           
53
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forma sucinta como Perrenoud vem fazendo essa discussão sobre o novo perfil de professor e 

a necessidade do que o autor chama de “novas competências profissionais para ensinar”.  

Quanto à qualidade de serem “novas” ou “inovadoras”, Perrenoud alerta para o fato de 

que estas competências não são desconhecidas nos discursos e práticas docentes – ao 

contrário, pois, segundo Perrenoud: 

 

É bastante difícil perceber a novidade, pois as palavras utilizadas para 

designar as grandes famílias de competências criam uma impressão de 

familiaridade e, por isso, diversos professores podem, com boa-fé, afirmar 

que essas competências não lhes são estranhas, que já as possuem, embora 

nem sempre as dominem bem nem as apliquem no dia-a-dia. Por exemplo, 

que professor confessaria que não sabe organizar e estimular situações de 

aprendizagem? [...] Desse modo, seria exagerado falar de novas 

competências se isto sugerisse uma “mutação”. Assistimos mais a uma 

progressiva recomposição do leque de competências de que os professores 

necessitam para exercer seu ofício de forma eficaz e equitativa. (2001b, p.9, 

grifo do autor) 

 

Com efeito, o que ele propõe é que sejam inovadoras as práticas pedagógicas e que 

estas sejam resultados de novas maneiras de apropriação dessas competências, no sentido de 

se tornarem mais apuradas tornando o professor capaz de ampliar a “gama de situações e 

procedimentos de aprendizagem, levando em conta a diversidade dos aprendizes” 

(PERRENOUD, 2001b, p.9-10).  Perrenoud alerta ser importante “reconhecer que os 

professores não possuem apenas saberes, mas também competências profissionais” e que 

estas não podem se reduzir “ao domínio dos conteúdos a serem ensinados” (2001b, p.10). 

Diante disso, o autor questiona se os professores têm competências para colocar em prática de 

maneira eficaz seus saberes diante das dificuldades inerentes ao exercício profissional. 

Segundo ele, “ninguém duvida de que os professores têm saberes [mas] Será que também têm 

competências?” (Idem, p.10). Perrenoud responde que: “[...] se entendermos por competência 

a capacidade de agir de uma forma relativamente eficaz em uma família de situações, sem 

dúvida aceitaremos que os professores possuem competências...” (PERRENOUD, 2001b, 

p.10, grifo do autor) 

Nessa discussão, o autor leva o professor a refletir sobre como vem conduzindo sua 

prática docente: se vem dando mais ênfase ao “saber a ser ensinado” ou ao “saber para 

ensinar” criticando a prática que reduz o “saber para ensinar” – a competência para ensinar – 

“a uma mescla de bom senso, coerência [e] arte de se comunicar claramente” (PERRENOUD, 

2001b, p.10, grifo do autor). Em sua obra, Perrenoud deixa clara sua preocupação pela 
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“profissionalização” tanto dos professores (2001a) como dos formadores de professores 

(2003) e defende que: 

 

Um professor profissional domina as habilidades do ofício e revela uma 

competência prática no âmbito do ensino, sendo capaz, sozinho e com 

outros, de definir e ajustar projetos com base nos objetivos e nos princípios 

de ética propostos, de analisar suas práticas e, através desta análise, de se 

autoqualificar ao longo de toda sua carreira (PERRENOUD, 2001a, p.1, 

grifo do autor) 

 

Perrenoud vai além quando defende não somente a profissionalização dos professores 

e formadores de professores, mas também a construção de uma “profissionalidade” que 

pressupõe um reconhecimento da importância da qualificação contínua e a definição de um 

conjunto de saberes que fundamentem suas competências, quais sejam: “conhecimentos, 

esquemas de ação e adaptação, e saber analisar” (ALTET apud PERRENOUD, et al, 2001a). 

Isso porque para Perrenoud não há competências sem saberes, uma vez que a “competência é 

a faculdade de mobilizar um conjunto de recursos cognitivos (saberes, capacidades, 

informações etc) para solucionar com pertinência e eficácia uma série de situações” 

(PERRONOUD, 2000b, p.1, grifo meu). Para fundamentar essa assertiva, Perrenoud recorre à 

Le Boterf (1994) que compara a competência a um “saber-mobilizar”: 

 

Possuir conhecimentos ou capacidades não significa ser competente. [...] 

Todos os dias, a experiência mostra que pessoas que possuem 

conhecimentos ou capacidades não sabem mobilizá-los de modo pertinente e 

no momento oportuno, em uma situação de trabalho. A atualização daquilo 

que se sabe em um contexto singular (marcado por relações de trabalho, por 

uma cultura institucional, por eventualidades, imposições temporais, 

recursos…) é reveladora da “ passagem ” à competência. Esta realiza-se na 

ação (LE BOTERF, 1994, p. 16 apud PERRENOUD, 1999, p.17). 

 

Perrenoud parte de dois princípios: primeiro, que estamos num momento de crise e de 

incertezas, no qual ainda não sabemos ao certo qual futuro estamos construindo, ou qual 

devemos construir; e segundo, que a atual sociedade exige um novo professor que seja capaz 

de atender as urgências contemporâneas.  Para onde se encaminha o ofício de professor é uma 

das primeiras questões levantadas pelo autor, procurando entender como este ofício vem 

respondendo aos desafios e exigências da contemporaneidade como, por exemplo, lidar 

pedagogicamente com as Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) e, 

diante disso, com os novos comportamentos, perfis e expectativas das atuais gerações em 

relação à própria vida e ao mundo do trabalho.  
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Para tanto, Perrenoud (2000) propõe dez grandes famílias de competências a serem 

desenvolvidas pelo professor, a saber: 1) Organizar e estimular situações de aprendizagem; 2) 

Administrar a progressão das aprendizagens; 3) Conceber e fazer com que os dispositivos de 

diferenciação evoluam; 4) Envolver os alunos em suas aprendizagens e em seu trabalho; 5) 

Trabalhar em equipe; 6) Participar da gestão da escola; 7) Informar e envolver os pais; 8) 

Utilizar novas tecnologias; 9) Enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão; e 10) 

Administrar a própria formação contínua.  A partir dessas competências, pensando no papel 

do professor que atua na Educação a Distância (EaD), elenco algumas propostas de atuação 

para o professor-tutor no AVEA.  

Considerando a especificidade da modalidade EaD, a sexta competência (Participar da 

gestão da escola) foi adaptada para Gestão e Planejamento do Curso e a sétima competência 

(Informar e envolver os pais que não é prática coerente no Ensino Superior) foi excluída. No 

lugar desta, acrescento a décima primeira competência apresentada por Perrenoud (2002b) 

como uma metacompetência, ou seja, aquela que deve subsidiar todas as outras: a postura 

reflexiva. Ele afirma: 

 

A dimensão reflexiva está no centro de todas as competências profissionais, 

tendo em vista que ela constitui seu funcionamento e seu desenvolvimento. 

Portanto, ela não pode ser separada do debate global sobre a formação 

inicial, sobre a alternância e a articulação entre teoria e prática, sobre o 

procedimento clínico, sobre os saberes, sobre as competências e sobre os 

hábitos dos profissionais (PERRENOUD, 2002b, p.20). 

 

Vejamos no Quadro 3 como pode atuar o professor-tutor segundo as 10 competências 

para ensinar de Perronoud (2000): 

 

Quadro 3 – Dez Competências para o Professor-Tutor no AVEA 

N. Competências segundo Perrenoud (2000) Atuação do Professor-Tutor no AVEA 

1.  Organizar e estimular situações de 

aprendizagem 

- Abrir, orientar e estimular Fóruns, 

Chats; Webquests; Atividades Wikis 

- Enviar mensagens de motivação 

convidando para participar e interagir no 

AVEA. 

2.  Administrar a progressão das 

aprendizagens 

- Elaborar relatórios individuais por aluno 

por atividades; 

- Comparar relatórios por atividades; 

- Monitorar frequência do aluno no 

AVEA; 

- Monitorar interação do aluno no AVEA; 

- Acompanhar as atividades do aluno no 

AVEA, dando feedback e acompanhando 



154 
 

retorno do aluno. 

3.  Conceber e fazer com que os dispositivos 

de diferenciação evoluam 

- Elaborar atividades diversas de acordo 

com a heterogeneidade do grupo que 

sejam capazes de complexificar os 

raciocínios, as estratégias e os erros dos 

alunos, como por exemplo: trabalhar por 

situações-problema, pesquisas, estudos 

de caso, problemas abertos; 

- Aplicar dispositivos múltiplos: tarefas 

autocorretivas (softwares interativos) 

4.  Envolver os alunos em suas aprendizagens 

e em seu trabalho  

- Ter uma prática docente reflexiva e 

transparente; 

- Justificar as escolhas dos recursos no 

AVEA; 

- Explicar a importância do uso desses 

recursos na formação docente deles; 

- Tornar os alunos corresponsáveis pelo 

processo de interação no AVEA e pelo 

processo de aprendizagem do Grupo. 

5.  Trabalhar em equipe - Planejar estratégias para aprendizagem 

colaborativa e reflexiva;  

- Tornar os alunos coresponsáveis pelo 

processo de interação no AVEA e pelo 

processo de aprendizagem do Grupo. 

6.  Participar da gestão e planejamento do 

Curso 

- Compreender o design instrucional 

aplicado ao AVEA; 

- Conhecer a Plataforma que abriga o 

AVEA e todos os seus recursos; 

- Participar do Planejamento do Curso 

juntamente ao Coordenador de 

Disciplina ou participar de capacitação 

com o Coordenador da Disciplina para 

conhecer profundamente os objetivos do 

Curso. 

7.  Utilizar novas tecnologias - Conhecer a Plataforma que abriga o 

AVEA e todos os seus recursos; 

- Utilizar as interfaces disponíveis no 

AVEA; 

- Explicar o objetivo pedagógico de cada 

interface e a importância de seu uso para 

o processo de ensino prático e a 

aprendizagem reflexiva. 

8.  Enfrentar os deveres e os dilemas éticos da 

profissão 

- Assumir uma postura ética durante a 

mediação, interação e comunicação junto 

aos alunos no AVEA, por e-mail ou por 

telefonia; 

- Assumir o dever do “estar sempre junto” 

virtual; 

- Assumir o dever de feedback no menor 
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tempo possível, jamais deixando um 

aluno sem retorno por mais de 24 horas; 

- Estabelecer um senso de 

responsabilidade e colaboração. 

9.  Administrar a própria formação contínua - Participar de todas as reuniões 

pedagógicas com o Coordenador de 

Disciplina; 

- Participar de todas as qualificações 

oferecidas pela IES da qual faz parte; 

- Participar de cursos de seu interesse que 

tratem principalmente do trabalho de 

mediação em AVEA; 

 

10.  Assumir uma postura reflexiva 

(metacompetência) 

- Refletir sobre as situações e progressões 

de aprendizagem; 

- Refletir sobre as atividades; 

- Refletir sobre o envolvimento dos 

alunos; 

- Refletir sobre o trabalho colaborativo; 

- Refletir sobre o uso das interfaces e 

TDIC; 

- Refletir sobre os deveres do trabalho 

docente; 

- Refletir sobre a formação contínua; e 

- Refletir sobre a postura reflexiva posta 

em prática. 

Fonte: Elaborada pela autora a partir de Perrenoud (2000, p.14) 

 

Se a competência se realiza na ação, mobilizando saberes, de acordo com os contextos 

e situações de aprendizagem, compreende-se que não pode ser considerada uma prática 

simples, mas ao contrário, complexa. Para tanto, é necessária uma pedagogia ativa, 

diferenciada, cooperativa e aberta (PERRENOUD, 2000b).  Ele argumenta: 

 

Ensinar, hoje, deveria consistir em conceber, encaixar e regular situações de 

aprendizagem, seguindo os princípios pedagógicos ativos construtivistas. 

Para os adeptos da visão construtivista e interativa da aprendizagem, 

trabalhar no desenvolvimento de competências não é uma ruptura. O 

obstáculo está mais em cima : como levar os professores habituados a 

cumprir rotinas a repensar sua profissão ? Eles não desenvolverão 

competências se não se perceberem como organizadores de situações 

didáticas e de atividades que têm sentido para os alunos, envolvendo-os, e, 

ao mesmo tempo, gerando aprendizagens fundamentais. (PERRENOUD, 

2000b, p. 24, grifo meu) 

 

 

Segundo Perrenoud (2005) o professor deve agir como “artesão de uma pedagogia 

construtivista [...] na medida em que considerarem a aquisição de saberes novos não como 
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uma simples memorização, mas como uma construção mental complexa” ( p. 151). Nesse 

sentido, o professor-tutor deve compreender a complexidade do grupo que orienta, partindo 

do princípio da diferença. A virtualidade e as interfaces digitais que fazem parte do ambiente 

de aprendizagem, conforme nos alerta Perrenoud (2005, p.63) “tornam as desigualdades 

intelectuais ainda mais visíveis e agravam suas consequências”.  Dessa realidade complexa, o 

professor-tutor precisa aplicar sua competência pedagógica no sentido de trabalhar de forma 

adequada as diferenças, partindo de sua postura reflexiva em relação às competências 

diferenciadas de seus alunos. Quanto a isso concordo com Perrenoud (2005, p.58) quando 

afirma: 

 
O verdadeiro problema, a meu ver, é pedagógico. Ele está relacionado ao 

fato de que um uso fácil, inteligente e autônomo da Internet e das redes que a 

substituirão supõe competências presentes de modo muito desigual no 

momento em que se abordam essas mídias, cujo desenvolvimento também 

será desigual.  

 

Para desenvolver tais situações de aprendizagem, Perrenoud (2001b) propõe uma 

“décima primeira família de competências”, segundo ele basilar para que as 10 outras 

competências se efetivem: trata-se da “capacidade de os professores agirem como um ator 

coletivo no sistema e de direcionar o movimento rumo à profissionalização e à prática 

reflexiva, assim como para o domínio das inovações” (PERRENOUD, 2001b, p.12, grifo meu). 

Para que o professor se perceba como “organizador de situações didáticas” e se torne 

adepto da “visão construtivista e interativa da aprendizagem”, é preciso, antes, que ele se 

torne um profissional que seja reflexivo. Segundo Perrenoud, “o principal recurso do 

professor é a postura reflexiva, sua capacidade de observar, de regular, de inovar, de aprender 

com os outros, com os alunos, com a experiência” (PERRENOUD, 2000b, p. 24-25). Dentre 

os saberes que o professor deve ter para ajudar os alunos a desenvolverem competências, 

estão (Idem, p.25, grifo meu): 

 

 Saber gerenciar a classe como uma comunidade educativa; 

 Saber organizar o trabalho no meio dos mais vastos espaços-tempos 

de formação (ciclos, projetos da escola); 

 Saber cooperar com os colegas, os pais e outros adultos; 

 Saber conceber e dar vida aos dispositivos pedagógicos complexos; 

 Saber suscitar e animar as etapas de um projeto como modo de 

trabalho regular; 

 Saber identificar e modificar aquilo que dá ou tira o sentido aos 

saberes e às atividades escolares; 

 Saber criar e gerenciar situações problemas, identificar os obstáculos, 

analisar e reordenar as tarefas; 
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 Saber observar os alunos nos trabalhos; 

 Saber avaliar as competências em construção.  

 

 

Estes saberes também servem para o trabalho da tutoria uma vez que a função do 

professor-tutor é a de gerenciar e orientar os alunos no AVEA; saber organizar o trabalho de 

acordo com a redefinição espaço-temporal decorrente da Internet; saber promover estratégias 

de cooperação entre os alunos no AVEA visando a aprendizagem colaborativa; saber motivar 

a participação dos alunos em todas as atividades propostas; saber avaliar e refletir sobre a 

execução das atividades propostas visando redefini-las, caso seja necessário; Saber criar e 

gerenciar situações problemas de comunicação e interação no AVEA, identificar possíveis 

obstáculos, analisar e reordenar as tarefas; saber observar como se dá a comunicação, 

interação e interatividade dos alunos no AVEA; saber avaliar as competências em construção 

tanto por parte do aluno quanto das que ele mesmo põe em prática 

A inovação na profissão docente não acontece se não houver por parte do professor a 

consciência de que é preciso renovar suas práticas, isto é, suas competências. A mudança na 

prática docente não dependerá apenas da inovação nos recursos (vídeos, computadores, 

multimídias) ou no meio (Internet, ciberespaço) como nos alerta Cysneiros (1998, p.201): 

 

[...] Sem uma renovação profissional, fruto da formação continuada, da 

melhoria das condições de trabalho e remuneração, o professor tende a 

assimilar as novas tecnologias à sua prática tradicional sem mudanças 

significativas, um fenômeno que temos chamado de inovação conservadora. 

 

Dependerá, antes, da mudança de postura desse professor em relação aos vários 

contextos e situações de ensino e aprendizagem. Uma postura que se proponha reflexiva para 

atender às complexidades, relembrando o que nos propõe Schön (2000) quando advoga a 

aprendizagem pela experiência reflexiva: a reflexão-na-ação. É nesse contexto que defendo 

que deve se inserir o professor-tutor e sua prática docente no ensino online, conforme 

discussão já feita a partir de Donald Schön (2000): a partir do paradigma da ação reflexiva. 

Na mesma linha de Schön, Perrenoud escreve o livro “A Prática Reflexiva no Ofício 

de Professor: profissionalização e razão pedagógicas” (2002) no qual propõe a prática 

reflexiva como chave da profissionalização do ofício do professor, afirmando que o objetivo 

central da formação docente seja aprender a refletir continuamente sobre a própria prática, na 

medida em que o trabalho reflexivo é “[...] uma postura de auto-observação, autoanálise, 

questionamento e experimentação, onde as ações se orientam claramente para uma prática 

http://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/perrenoud/php_main/OUVRAGES/Perrenoud_2002_A.html
http://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/perrenoud/php_main/OUVRAGES/Perrenoud_2002_A.html
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reflexiva em vez de se limitarem a ser uma atualização de saberes disciplinares, didáticos ou 

tecnológicos” (2002, p.45). 

A postura reflexiva leva ao trabalho reflexivo e se dá pela tomada de consciência de 

que é necessário fazer a análise e autoanálise das práticas pedagógicas. Perrenoud coloca a 

importância do “saber-analisar” e da “relação reflexiva com a ação” levando a aprender com a 

experiência.  Perrenoud propõe a “transposição didática complexa” através do que ele chama 

de “procedimento clínico” como método para a construção desta postura reflexiva.  

A transposição didática, noção cunhada por Chevallard
54

, pressupõe a mobilização do 

professor em transformar o conteúdo/conhecimento/saber científico aprendido em 

conteúdo/conhecimento/saber a ser ensinado e aprendido pelo aluno.  Perrenoud chama a 

atenção de que essa competência é por natureza um trabalho complexo, pois: 

 

Importa saber assinalar que o saber, para ser ensinado, adquirido e avaliado 

sofre transformações: segmentação, cortes, progressão, simplificação, 

tradução em lições, aulas e exercícios, organização a partir de materiais pré-

construídos (manuais, brochuras, fichas). Além disso, deve inscrever-se num 

contrato didático viável, que fixa o estatuto do saber, da ignorância, do erro, 

do esforço, da atenção, da originalidade, das perguntas e das respostas. A 

transposição didática dos saberes e a epistemologia que sustenta o contrato 

didático baseiam-se em muitos outros aspectos para além do domínio 

acadêmico dos saberes (PERRENOUD, 1993, p.24) 

 

Quanto ao “procedimento clínico”, Perrenoud (2002, p.109) afirma:  

 

Um procedimento clínico desenvolve saberes, os quais, inicialmente, são 

situados e contextualizados e, em seguida, vinculados às teorias acadêmicas 

e aos saberes profissionais acumulados. De modo paralelo, ele desenvolve 

capacidades de aprendizagem, auto-observação, auto-diagnóstico e 

autotransformação. Na melhor das hipóteses, forma profissionais capazes de 

aprender e de mudar por si próprios, sozinhos ou em grupos, em  uma 

dinâmica da equipe ou da instituição.  

 

Essa é a dinâmica mais coerente a ser adotada no ensino a distância pela singularidade 

de ensinar e aprender num ambiente virtual. Um dos desafios para o professor-tutor no 

processo de ensino e aprendizagem no AVEA é evitar a solidão do aluno e promover o “estar 

junto virtual”, a participação colaborativa e o debate nos fóruns e chats.  Nesse sentido é que o 

professor-tutor deve assumir uma postura reflexiva de forma aberta junto aos alunos no 

AVEA, estabelecendo uma cultura de aprendizagem baseada na auto-observação, no auto-

                                                           
54

 A noção de “transposição didática” é utilizada por Chevallard em La transposition didatique: Du savoir 

savant au savoir enseigné. (1985). Cf. PERRENOUD, P. Práticas pedagógicas, profissão docente e formação: 

perspectivas sociológicas. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1993. 
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diagnóstico e autotransformação conduzindo os discentes – futuros professores – a 

aprenderem em equipe e a mudarem por si próprios – sozinhos e/ou em grupos. Durante a 

prática pedagógica, sendo o professor-tutor um formador de professores, e sendo os alunos 

futuros professores, eles devem enquanto professores reflexivos aprender “a analisar os 

mecanismos simbólicos e os incidentes práticos” (PERRENOUD, 2002, p.113). 

 

A maior das virtudes do procedimento clínico é a de respeitar a 

complexidade e as dimensões sistêmicas do real. Acima de tudo, vemos que 

a troca entre o real e sua teorização dá origem a um componente central de 

uma prática reflexiva: a capacidade de ir e vir do particular para o geral, de 

encontrar formas de interpretação teórica para explicar uma situação 

singular, bem como de identificar com rapidez incidentes críticos ou práticas 

que permitam desenvolver ou questionar uma determinada hipótese 

(PERRENOUD, 2002, p.114, grifo meu) 

 

 

Considerando ser o professor-tutor um formador de professores, entendo ser 

importante refletir sobre sua atuação no ensino online a partir dos “dez desafios para os 

formadores de professores” propostos por Perrenoud (2002). A seguir, faço uma reflexão de 

quais competências deve ter o professor-tutor para atuar no AVEA, segundo esses desafios: 

 

1) Trabalhar com o sentido e as finalidades da escola sem transformá-los em missão 

 

Competência para a adaptação de acordo com o AVEA, dificuldades e necessidades 

dos discentes e do grupo 

 

2)  Trabalhar a identidade sem personificar um modelo de excelência 

 

Competência para a adaptação de acordo com o AVEA e as necessidades dos 

discentes e do grupo 

 

3) Trabalhar as dimensões não-reflexivas da ação e as rotinas sem desqualificá-las  

 

Competência para estabelecer uma rotina acadêmica no AVEA no sentido de construir 

uma cultura pedagógica, como por exemplo, agendamento de atividades como fóruns, chats, 

envio de atividades, avaliações. 

 

O habitus e a personalidade estão por trás das dimensões não reflexivas da 

ação, assim como nosso pensamento racional, mesmo se a consciência 
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daquilo que os determina permite que o sujeito livre-se deles ao menos em 

parte. O formador deve ter as competências e a identidade necessárias para 

não se perturbar com isso, para não sentir a tentação de brincar de terapeuta, 

para não julgar, mas para autorizar e facilitar uma conexão entre esses 

aspectos e os problemas profissionais.” (PERRENOUD, 2002b, p.177) 

 

 

4) Trabalhar a pessoa do professor e sua relação com os outros sem pretender assumir o 

papel de terapeuta 

 

No trabalho da tutoria há atribuições que fazem parte das atribuições de dimensão 

afetiva e motivacional tornando o professor-tutor aquele que deve motivar o aluno a 

permanecer no Curso, buscando evitar a evasão deste. Perrenoud afirma: 

 

A principal ferramenta de trabalho do professor é sua pessoa, sua cultura, a 

relação que instaura com os alunos, individual ou coletivamente. Mesmo que 

a formação esteja centrada nos saberes, na didática, na avaliação, na gestão 

de classe e nas tecnologias, nunca deve esquecer a pessoa do professor 

(PERRENOUD, 2002b, p.176). 

 

 

Considero importante que se tenha cuidado no sentido de não haver confusão em 

relação à função do professor-tutor com a de um terapeuta, psicólogo ou mesmo, como 

ironicamente alguns definem, de uma babá. A função do professor-tutor deve estar clara e 

bem definida para o aluno e suas competências profissionais não podem se desvincular dos 

objetivos pedagógicos e acadêmicos. Dentre os objetivos pedagógicos que subsidiam esse 

desafio de trabalhar a relação com os outros estão o trabalho colaborativo e o cooperativo. Os 

discursos e as práticas dos professores-tutores devem conjugar a preocupação em motivar e 

orientar. 

 

5) Trabalhar os não-ditos e as contradições da profissão e da escola sem decepcionar a 

todos 

 

A “postura reflexiva” que leva ao “ensino prático permite que o professor-tutor 

trabalhe conjuntamente com os alunos as contradições inerentes ao trabalho pedagógico e ao 

processo de aprendizagem que se concretiza no AVEA. Essa reflexivo” inclui os alunos no 

processo de construção do aprendizado como co-autores e não meros receptores o que 

possibilita que todos tenham consciência do processo e da complexidade de ensinar e 

aprender num ambiente de aprendizagem virtual. Portanto, não sendo o professor-tutor o 
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único ciente e consciente do processo, o sucesso ou não do processo deixa de ser uma 

responsabilidade exclusiva do professor. 

 

6) Partir das práticas e da experiência sem nos limitarmos a elas, a fim de comparar, 

explicar e teorizar 

 

Como consequência de um processo de ensino-aprendizagem compartilhado com o 

aluno, o professor-tutor deve se apoiar nas experiências visando comparar, explicar e teorizar 

no sentido de construir novas práticas – ou práticas adaptadas – visando alcançar o objetivo 

inicial proposto. Dentro da perspectiva da “postura reflexiva” que leva ao “ensino prático e 

reflexivo”, o professor-tutor deve aproveitar as experiências postas em práticas no AVEA 

visando dois objetivos: 1) promover a aprendizagem de seus alunos em relação aos conteúdos 

pertinentes à sua Disciplina; e 2) promover a aprendizagem referente às práticas pedagógicas 

para o ensino desses conteúdos num AVEA, ou utilizando tecnologias digitais. Se o objetivo 

de um curso de Licenciatura é formar professores, sendo o professor-tutor formador de 

professores, sua ação docente deve ir além do conteúdo em si, buscando preparar seu aluno – 

futuro professor – a ter competência para ensinar. Explicar e comparar cada experiência 

fazem parte do processo que leva à teorização sobre a prática docente. 

 

7) Ajudar a construir competências e exercer a mobilização dos saberes 

 

O desafio anterior deixa claro o papel do professor-tutor como formador uma vez que 

orienta também a construção de competências docentes junto aos seus alunos no AVEA. Esse 

é um dos papeis do professor-tutor no AVEA num curso de formação docente: mobilizar 

saberes no uso das TDIC no AVEA visando que seus alunos construam competências 

relacionadas a essas tecnologias. Como foi defendido anteriormente, o ensino prático e 

reflexivo torna transparente o processo de ensino ampliando as possibilidades de 

aprendizagens pelos alunos. Nesse caso, por exemplo, o Fórum deixa de ser apenas espaço de 

debate dos conteúdos em questão; seu uso é apresentado, explicado, defendido pelo professor-

tutor segundo suas possibilidades pedagógicas tornando sua escolha justificada. A 

mobilização de saberes é feita através do compartilhamento das experiências no AVEA 

quando os usos de suas interfaces são explicados e justificados. 

 

Hoje em dia sabe-se que a transferência de conhecimentos não é automática, 

adquire-se por meio do exercício e de uma prática reflexiva, em situações 
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que possibilitam mobilizar saberes, transpô-los, combiná-los, inventar uma 

estratégia original a partir de recursos que não a contêm e não a ditam. 

A mobilização exerce-se em situações complexas, que obrigam a estabelecer 

o problema antes de resolvê-lo, a determinar os conhecimentos pertinentes, a 

reorganizá-los em função da situação, a extrapolar ou preencher as lacunas.  

(PERRENOUD, 1999, p.4) 

 

8) Combater as resistências à mudança e à formação sem desprezá-las 

 

Dois fenômenos comuns no AVEA é o silêncio e a ausência por parte dos alunos. 

Entendo-os como forma de resistências ao acesso e ao meio de aprendizagem. Talvez estes 

sejam os principais problemas que devem ser enfrentados pelos professores-tutores uma vez 

que falta o retorno na comunicação.  

 

O silêncio, a negação de fazer parte do problema, a busca do “bode 

expiatório”, o psicodrama ou a crise nervosa exprimem emoções, mas 

também demonstram falta de distanciamento e análise do que está sendo 

discutido. A capacidade de reflexão de cada um é um ingrediente da análise 

coletiva do andamento do grupo e um dos principais trunfos no ajuste das 

relações profissionais em equipe (PERRENOUD, 2002b, p.62). 

 

Como combater essas resistências? Entendo que tal situação nos direciona ao campo 

da Avaliação e de como esta deve ser executada. Como professores reflexivos que devem ser 

os professores-tutores, as práticas avaliativas se dão de forma contínua e formativa e, sendo 

coerente com o “ensino prático e reflexivo” a avaliação deve ser informada e/ou negociada no 

início do curso ou da Disciplina. Nesse tipo de avaliação o parâmetro qualitativo deve se 

sobrepor ao parâmetro quantitativo, mas este não deve ser excluído do processo. No caso da 

educação na modalidade EaD, minha experiência demonstra uma participação quase nula por 

parte dos alunos e cerca 90% deles não frequentam o AVEA, mas fazem as avaliações 

presenciais. Isso nos leva a questionar: que tipo de aluno está se formando? Que futuro 

professor teremos diante da sociedade do conhecimento e das TDIC? Entendo que a 

participação e a comunicação no AVEA devem ser prestigiadas e para além de serem alunos 

adultos e para além da EaD ser para quem não tem tempo ou quem está distante, deve haver 

disciplina e compromisso por parte de quem se habilita a fazer um curso de formação na 

modalidade EaD, principalmente se esse Curso é de formação inicial de professores. Nesse 

sentido, defendo que um dos caminhos para combater a essa “resistência” seja 

negociar/planejar avaliações conforme a participação e comunicação no AVEA, considerando 

o nível de colaboração, cooperação e construção do conhecimento. Essa prática é muito 

comum em vários cursos a distância de formação complementar ou continuada e defendo que 
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deve fazer parte também de um curso de formação inicial. Para Perrenoud “a formação inicial 

tem de preparar o futuro professor para refletir sobre sua prática, para criar modelos e para 

exercer sua capacidade de observação, análise, metacognição e metacomunicação.” 

(PERRENOUD, 2002b, p.17) 

 

9) Trabalhar as dinâmicas coletivas e as instituições sem esquecer as pessoas 

 

Mediante a participação e comunicação no AVEA, o professor-tutor deve estar apto a 

promover dinâmicas de aprendizagem colaborativa visando a construção do conhecimento de 

forma coletiva. Para tanto, paradoxalmente, o foco deve estar centrado no indivíduo, em cada 

aluno, para que a dimensão coletiva seja pautada na complexidade do grupo visando 

principalmente não perceber o grupo como um bloco homogêneo e identificar a “dinâmica 

coletiva” no processo de aprendizagem. Outra competência do professor-tutor é se estabelecer 

como um elo entre os alunos e a IES sendo que nesse contexto, seu papel institucional deve 

ser executado em função dos objetivos do Curso. 

 

10) Articular enfoques transversais e didáticos e manter um olhar sistêmico, a 

Complexidade e postura reflexiva 

 

Perceber a “dinâmica coletiva” no AVEA a partir da identificação e reconhecimento 

de cada aluno no grupo visando a aprendizagem de forma colaborativa, implica que o 

professor-tutor tenha um “olhar sistêmico” que reconheça a complexidade de seu grupo. 

Novamente destaco a importância da “postura reflexiva” nesse processo, na medida em que é 

essa competência que vai dá condições do professor-tutor articular “enfoques transversais e 

didáticos” relacionados aos conteúdos e às escolhas pedagógicas de acordo com a diversidade 

e complexidade de seu grupo. Transversal porque uma determinada ação didática pode ser 

posta em prática visando determinados indivíduos, mas sem excluir os demais. Por exemplo: 

num determinado Fórum em que seja discutida a experiência de um determinado aluno, o 

professor-tutor deve estabelecer uma interação e mediação transversal na medida em que sua 

resposta não seja direcionada exclusivamente àquele aluno; ao contrário, o professor-tutor 

deve sair da dimensão individual para a dimensão coletiva convidando todos à reflexão e 

deixando claro que a postura didática deve ser a de que se trata de um momento reflexivo e de 

aprendizagem.  O “olhar sistêmico” conduzirá o professor-tutor a identificar no grupo quais 
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indivíduos (alunos) precisam de determinadas orientações que poderão ser feitas 

isoladamente.  

 

Uma postura e uma conduta reflexivas permitem ao ator aprender com a 

experiência e refletir por si mesmo, sem ser prisioneiro do pensamento único 

ou das expectativas de seu meio. É uma atitude e uma “metacompetência” 

das quais dependem todas as outras (PERRENOUD, 2005, p.131). 

 

Essa “metacompetência” promove diferenças perceptíveis no trabalho do Professor 

que o transforma em Formador, conforme nos apresenta Perrenoud em seu Quadro de 

“Diferenças entre um Professor e um Formador” (PERRENOUD, 2002b, p.187). O Quadro 4 

abaixo apresenta essas diferenças relacionando ao Professor-Tutor como Formador, 

apontando seu diferencial no trabalho docente no AVEA. 

 

Quadro 4 – Diferenças entre um Professor, um Formador e um Professor-Tutor 

Formador no AVEA 

Professor Formador Professor-Tutor Formador 

Perfil de um programa. Parte das necessidades, 

práticas e problemas 

encontrados. 

Parte das necessidades e 

problemas por aluno na 

interação no AVEA. 

Contextos de procedimentos 

impostos. 

Contextos e procedimentos 

negociados 

Contextos dinâmicos no AVEA 

e procedimentos negociados. 

Conteúdos padronizados. Conteúdo individualizado. Conteúdos padronizados com 

mediação individualizada. 

Enfoque nos saberes a serem 

transmitidos e em sua 

organização em um texto 

coerente. 

Enfoque nos processos de 

aprendizagem e em sua 

regulação. 

Enfoque nos saberes, nas 

práticas pedagógicas e no 

processo de aprendizagem com 

ênfase nas práticas de  

interação e mediação. 

Avaliação somatória. Avaliação formativa. Avaliação formativa baseada 

em feedback (construtiva). 

Pessoas colocadas entre 

parênteses. 

Pessoas no foco de atenção. Interação pessoas-pessoas e 

pessoas-AVEA como foco de 

atenção . 

Aprendizagem = assimilação 

de conhecimentos. 

Aprendizagem =  

transformação da pessoa. 

Aprendizagem = transformação 

na interação/mediação da 

pessoa na relação com o grupo 

e com o AVEA. 

Prioridade aos conhecimentos. Prioridade às competências. Prioridade à transposição 

didática para mobilizar saberes 

acadêmicos (conhecimentos) 

em saberes profissionais 

(competências) no AVEA. 

Planejamento importante. Planejamento adaptado às Planejamento dinâmico, 
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circunstâncias. flexível e adaptável às 

necessidades emergentes por 

aluno. 

Grupo = obstáculo. Grupo = recurso. Grupo = organismo aprendente 

com dimensão individual 

(parte) e dimensão coletiva (o 

todo). 

Ficção de homogeneidade 

inicial. 

Balanço de competências 

inicial. 

Balanço de competências por 

atividades; Olhar sistêmico 

consciente da complexidade do 

grupo e dos sujeitos 

(formandos). 

Atenção a um aluno. Atenção a um sujeito que está 

“se formando”. 

Atenção à complexidade dos 

sujeitos (formandos) nas 

interações. 

Trabalho em fluxo conforme 

um programa. 

Trabalho em fluxo constante 

em função do tempo existente 

para alcançar o objetivo. 

Trabalho em fluxo constante 

em função do tempo do sujeito 

(parte) para alcançar o objetivo 

coletivo (todo). 

Postura de sábio que 

compartilha seu saber. 

Postura de treinador que 

orienta com firmeza uma 

autoformação. 

Postura de orientador que 

organiza, direciona e estimula 

situações de aprendizagem para 

um processo de formação e 

autoformação reflexivas. 

Fonte: Elaborada pela autora a partir de Perrenoud (2002b, p.187) 

 

A postura reflexiva permite o envolvimento crítico dos formadores que buscam formar 

professores reflexivos e críticos, além de considerar uma característica ainda mais importante: 

a complexidade e a dimensão sistêmica de relação entre os indivíduos e o grupo exigindo do 

professor práticas pedagógicas diferenciadas. Quanto à complexidade na prática pedagógica, 

Thurler (20002) afirma: 

 

Na medida em que a eficácia da ação pedagógica dependerá cada vez mais 

da capacidade dos professores de desenvolver respostas diferenciadas frente 

à heterogeneidade dos alunos e à complexidade de seu contexto de trabalho, 

é óbvio que o know-how necessário para transformar as práticas pedagógicas 

não pode ser oferecido em forma de estratégias de ensino-aprendizagem 

prontas para usar... (THURLER, 2002, p.6, grifo meu) 

 

 

Diante dessa heterogeneidade, o professor-tutor deve estar apto a lidar com as 

competências individuais e coletivas no sentido de possibilitar a construção de uma 

“comunidade aprendiz”. Quanto a isso, Thurler (2002, p.8) continua:  
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As comunidades aprendizes organizadas em redes têm mais chance de 

instaurar e manter uma dinâmica duradoura, na medida em que essas redes 

permitem aos professores não apenas se socorrer, em termos de intercâmbio 

de práticas e de competências, mas também de construir uma nova 

identidade profissional. 

 

 

Nesse contexto, trabalhando com a heterogeneidade e a complexidade de um grupo (o 

todo) sob o olhar sistêmico que também visa perceber o indivíduo (as partes), cabe ao 

professor-tutor trabalhar na perspectiva de uma pedagogia diferenciada que individualize os 

percursos de formação, compreendendo, entretanto, que “não se trata de ensino 

individualizado, nem de uma forma generalizada de tutoria. O que é individualizado é o 

caminho seguido pelo aprendiz” (PERRENOUD, 2005, p.77).  

Vale ressaltar que, sendo uma rede, mesmo trabalhando as individualidades no 

processo de aprendizagem, o professor-tutor que visa a aprendizagem colaborativa deve ter 

competência de “instaurar o diálogo e o respeito mútuo” e de transformar um grupo de alunos 

numa “verdadeira comunidade educativa, capaz de enfrentar os problemas de aprendizagem, 

de maneira solidária” através da qual, “do ‘cada um por si’, passa-se à cooperação e até 

mesmo à competência coletiva” (PERRENOUD, 2005, p.140).  

Heterogeneidade, individualidade, complexidade e reflexividade foram categorias que 

surgiram ao longo desse trabalho teórico me conduzindo a refletir sobre o papel do professor-

tutor no AVEA segundo o pensamento complexo e os princípios analisados por Edgar Morin 

em seus escritos sobre Educação. É o que farei na seção seguinte. 

 

 

4.4. PRINCIPIOS MORINIANOS PARA A PRÁTICA DA TUTORIA A 

DISTÂNCIA: A COMPLEXIDADE COMO BASE 

 

 

Edgar Morin nos orienta a encontrar caminhos nessa sociedade norteada pelas 

incertezas, conforme apontadas por Prigogine (1996). Segundo ele, uma das convicções do 

pensamento complexo é a incompletude, o inacabamento e a parcialidade de todo 

conhecimento. O caminho é sair da ordem para a desordem, das certezas para as incertezas, da 

Educação disciplinar para a multidisciplinar, da simplificação para a complexidade (MORIN, 

2003b). 
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Neste sentido, Morin (2003) estabeleceu alguns princípios, complementares e 

interdependentes como guias para pensar a complexidade, a partir dos quais o ensino online e 

o papel do professor-tutor serão refletidos. 

O princípio sistêmico ou organizacional liga o conhecimento das partes ao 

conhecimento do todo, onde o todo pode ser mais ou menos que a soma das partes.  

Compreender a aprendizagem de um grupo nessa perspectiva é coerente porque as variáveis 

que determinam o conhecimento de cada aluno no processo são subjetivas. O professor-tutor 

deve buscar perceber cada aluno individualmente tanto em relação a ele mesmo em seu 

contexto quanto em relação ao grupo, não buscando valores comparativos, mas percebendo 

sistematicamente os participantes. 

Quanto ao princípio hologramático, a partir deste se entende que “cada ponto contém 

a quase totalidade da informação do objeto representado” (MORIN, 2003, p.15) e reforça-se 

que não há como conhecer e compreender o todo sem as partes. No AVEA, em relação à 

prática pedagógica, não há como analisar o papel do professor-tutor sem o conhecimento de 

cada aluno participante. Levando em consideração que “cada ponto contém a quase totalidade 

do todo”, pode-se inferir que para compreender os eventos pedagógicos dentro do AVEA, 

como os fóruns e chats e também o envio das atividades, é preciso que conhecer antes a 

pedagogia subjacente que está sendo posta em prática – se é instrucionista ou construcionista, 

por exemplo – desde a concepção do desenho didático do AVEA às mediações pedagógicas 

praticadas pelos professores-tutores.  

Na minha experiência os objetivos dos Fóruns e Chats não são atingidos, pois não são 

frequentados, e isso gera uma inquietação: como colocar em prática qualquer tipo que seja de 

mediação pedagógica se não há a participação do aluno de maneira efetiva e proativa? Pior: se 

não há a presença de alunos? Para ter uma ideia da resposta às estes questionamentos, dentre 

outros, é preciso que se perceba esta situação é reflexo hologramático de um todo.  

Diante desta situação, faz-se necessário ter consciência de outro princípio: o princípio 

do circuito retroativo que “permite o conhecimento dos processos de autoregulação e rompe 

com o princípio de causalidade linear: a causa age sobre o efeito, e este sobre a causa. [...] 

Esse mecanismo de desregulação permite a autonomia do sistema” (Ibid, p.16). Nesta 

percepção, as respostas para os questionamentos do tipo causa-efeito não são lineares, o que 

significa que um age sobre o outro de maneira retroativa: “causa-efeito” e “efeito-causa”. Na 

prática, no processo educativo, não existem “culpados” nem sujeitos problemáticos, o que 

existe é o produto de inter-relações complexas e é sobre esses elos que se estabelecem durante 

o processo de aprendizagem que é necessário se concentrar. Mais uma vez reforço que a 
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mediação pedagógica deve ser vista como questão central no ensino online, pois é ela que 

estabelece a centralidade nas interações.   

Quanto ao princípio do anel recursivo no qual os produtos e os efeitos são produtores 

e causadores do que os produz” (p.16) não se opõe ao círculo retroativo uma vez que na teoria 

moriniana os opostos se complementam se auto-reorganizando. Em outra palavras, causas e 

efeitos são produtos e produtores. A não participação dos alunos no AVEA são efeitos e 

causas, produto de uma determinada situação e produtora de outras. 

O princípio de auto-eco-organização (autonomia/dependência) diz que a autonomia é 

inseparável da dependência, pois a autonomia do indivíduo (aqui pensando no aluno) só pode 

acontecer na dependência da cultura (aqui pensando no AVEA). Em relação à prática 

educativa, mesmo que cada aluno se considerasse autônomo, e mesmo que este seja o objetivo 

do professor-tutor durante o processo de mediação, é importante que todos se percebam como 

numa rede onde cada um é um nó interdependente do outro e que depende das interações dos 

demais para construir suas aprendizagens. 

Sobre o princípio dialógico, este une dois princípios ou noções devendo excluir um ao 

outro, mas que são indissociáveis numa mesma realidade. Deve-se conceber uma dialógica 

ordem/desordem/organização que permite assumir racionalmente a associação de noções 

contraditórias para conceber um mesmo fenômeno complexo. A prática da tutoria online 

trabalha o tempo todo com o dialógico, com posturas contraditórias e complementares e deve 

estar sempre preparada para promover a ordem na desordem sem considerar a desordem como 

fator negativo, mas apenas como um caminho necessário para a ordem. A aprendizagem 

colaborativa prevê a desordem como primeiro momento, assim como a aprendizagem 

reflexiva precisa da desordem e do erro como recursos para a reflexão. 

Por fim, há o princípio da reintrodução que traduz como se estabelece o 

conhecimento. Este princípio opera a restauração do sujeito e ilumina a problemática 

cognitiva central: da percepção à teoria científica, todo conhecimento é uma 

reconstrução/tradução por um espírito/cérebro numa certa cultura e num determinado tempo. 

Diante disso, entendo que todo o conhecimento é fruto de vários contextos: o contexto do 

aluno, do professor, do ambiente de aprendizagem, dos vários tempos não lineares do 

processo de ensino e aprendizagem. Para tanto, a mediação pedagógica do professor-tutor 

deve ser em função destes vários contextos. 

Retomando as dimensões observacionais de Spredley e a caracterização de fenômeno 

de Lofland, segundo os princípios do pensamento complexo de Edgar Morin percebo o 

Espaço em que ocorre o fenômeno educacional – o AVEA – como um espaço complexo que 
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pode ser compreendido a partir dos princípios morinianos. Nesse sentido, o princípio 

sistêmico ou organizacional indica que o AVEA deve ser analisado relacionando as partes 

(interfaces) ao todo e que a sua construção está fundamentada a princípios pedagógicos que 

orientam as práticas educativas entre professor-tutor e aluno.  

O princípio hologramático, reforça a importância das interações e mediações através 

das quais se constroem teias de inter-relações intersubjetivas e que não há como compreender 

o processo de construção do conhecimento sem considerar a relação das partes (alunos e 

professores) que compõem o todo. Quanto aos Atos, estes se estabelecem a partir da relação 

de autonomia e colaboração pelos participantes do processo educativo no AVEA (Evento).  

O princípio do circuito retroativo rompe com a ideia de causalidade linear em relação 

aos Atos e Atores (professor-tutor e alunos) que constroem através das Atividades 

pedagógicas online relações de interação e mediação através das interfaces/ferramentas 

digitais (os Objetos). Nessa perspectiva, a relação entre Atores (professor-tutor e alunos), 

Atos (interações, mediações, orientações) e Objetos (interfaces) ocorre de forma retroativa e 

recursiva. Nesta percepção, a construção do conhecimento (Evento)  que depende do nível e 

grau de interatividade entre os participantes deve considerar os silêncios, as ausências e a falta 

de retorno dos alunos aos professores-tutores entendendo que não há relação objetiva de 

causa-efeito, de forma automática e linear. Ao contrário, o Evento no AVEA, ou as relações 

pedagógicas no AVEA, são “não lineares”, o que significa que um age sobre o outro de uma 

forma que parece desordenada porque não há um padrão ou ordem definida no circuito de 

comunicação. Assim, pode-se caracterizar a dimensão Atividades no AVEA (Espaço) como 

uma dimensão em construção pautada pelo devir que se estabelece a depender dos Atores.  

O Objetivo – que é a aprendizagem no AVEA – deve ser percebido que só pode ser 

construído de forma dinâmica, relacional e interdependente. Vale nesse sentido, considerar o 

princípio de auto-eco-organização (autonomia/dependência) na medida em que a autonomia é 

inseparável da dependência. Não há construção de conhecimento no AVEA sem mediação e 

interação e isso implica que só há aprendizagem na relação interdependente com o outro.  

De um modo em geral, ensinar pressupõe ter consciência da importância das conexões 

e interconexões entre os sujeitos no processo e contextos de aprendizagem. No ensino online, 

o professor-tutor, além de se situar como parte do processo, deve esclarecer para seus alunos o 

fato de que a aprendizagem no universo virtual só pode de fato ocorrer se houver a 

comunicação e colaboração entre todos, uma vez que o fenômeno se concretiza enquanto uma 

rede de comunicação.  
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Partindo do que Edgar Morin chamou de “amétodo”
55

, é importante que o professor-

tutor seja “capaz de detectar, e não de ocultar, as ligações, as articulações, as solidariedades, 

as implicações, as imbricações, as interdependências e as complexidades” no processo de 

aprendizagem (MORIN, 1977, p.19).  Essa complexidade presente nas práticas da Educação 

via Internet (do e-learning) é justamente a base que centra uma Educação para a 

complexidade que possa atender essa nova sociedade multidimensional e complexa (MORIN, 

2003a).  

Uma prática reflexiva baseada numa circularidade interativa, comunicativa e 

multidirecional onde professor-tutor organiza, promove e mantém a intercomunicação e a 

colaboração entre os participantes no AVEA visando tornar cada aluno capaz de construir um 

“pensamento potencialmente relativista, relacionista e autocognoscente” conforme deve ser o 

pensamento do sujeito que se coloca sob a “dimensão da reflexividade” proposta por Morin 

(1977, p.19). Essa é uma característica interessante que pode ser visualizada no Gráfico 1 

(proposta feita adiante): por ser multidirecional, o movimento de interações no AVEA não 

apresenta um padrão definido (ordem), mas apresenta um outro tipo de padrão: uma desordem 

ordenada na medida em que o professor-tutor não tem como definir a priori se terá resposta 

de seus interlocutores (por isso a linha da seta está pontilhada). A ordem está na estrutura 

estabelecida com emissores e receptores, na comunicação feita, na informação passada, ou 

seja, na atuação do professor-tutor; a (des)ordem está na contingência, no princípio da 

incerteza sobre esse processo que não tem garantias de retorno por parte dos alunos.   

O Gráfico 1 abaixo ilustra minha proposta de como deve se efetivar a interação e 

interatividade entre os participantes no AVEA – um círculo interativo, comunicativo e 

multidirecional durante as mediações envolvendo o professor-tutor, professor-coordenador e 

alunos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
55

 “Por em dúvida o próprio princípio do método cartesiano: a disjunção dos objetos entre si, das noções entre si 

(as ideias claras e distintas), a disjunção absoluta do objeto e do sujeito” (MORIN, 1977, p.19). 
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Gráfico 1 – Círculo Virtuoso Interativo Multidirecional para as mediações no AVEA 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de reflexão baseada no “pensamento complexo” de Edgar Morin 

 

A seta bidirecional de cor preta indica como deve ser a relação professor-

tutor/professor-coordenador: diálogo constante sobre planejamento, conteúdos e alunos. A cor 

vermelha que os representa se remete ao papel institucional de ambos, indicando que não está 

sendo considerado nesse momento a individualidade e subjetividade dos mesmos neste 

estudo. 

As sete setas bidirecionais multicoloridas (cinza, vermelha, roxa, lilás, laranja, verde e 

rosa) que interligam professor-tutor e alunos (A, B, C ...) representam as atribuições 

administrativas e pedagógicas e indicam como deve ser a comunicação entre os participantes 

do grupo de modo a formar uma comunidade em que todos se intercomunicam a ponto da 

informação/conhecimento passar de todos para todos (n-n); o fato de estas setas serem 

multicoloridas indica que esta comunicação carrega a subjetividade de cada um e seus 

significados diferenciados. É papel do professor-tutor atentar para essa característica da 

comunicação: sua dinamicidade e predisposição a se transformar. Durante os Fóruns e Chats, 

onde essa comunicação se faz mais intensa, mais necessária é a intervenção, mediação e 

orientação do professor-tutor.  

Professor-tutor: 
planejamento, 

conteúdo, sujeito, 
reflexões... 

Aluno A: conteúdo, 
sujeito, dúvidas, 

reflexões... 

Grupo/Chats 
[AlunoA+B+C+Aluno...] 

Aluno B: conteúdo, 
sujeito, dúvidas, 

reflexões... 

Grupo/Fóruns 
[AlunoA+B+C+Aluno...] 

Professor-
Coordenador: 
planejamento, 

conteúdo, reflexões... 

Aluno C: conteúdo, 
sujeito, dúvidas, 

reflexões... 



172 
 

São as dúvidas e os questionamentos que enriquecem a prática pedagógica no AVEA 

durante os Fóruns e Chats, pois é a partir deles que o professor-tutor elabora e reelabora 

possibilidades de produção de conhecimento de forma colaborativa e reflexiva. Indo além, 

também as respostas prontas que não deixam em aberto algum tipo de questionamento devem 

ser interpeladas pelo professor-tutor no sentido de mostrar que a partir de uma “certeza” ou de 

um possível encerramento de debate pode haver outras possibilidades de aprendizado.  

Durante um Fórum, o professor-tutor deve sempre: comentar todas as respostas; responder 

todas as questões; suscitar outras questões; a partir de um debate “encerrado” reiniciar outro 

debate avançando na complexidade do assunto/conteúdo; e, ao final do processo, solicitar de 

todos um resumo analítico do que foi construído, deixando ele também um apanhado de tudo 

que foi discutido.  

Cada aluno (Aluno A, B, C...) é representado por cores diferenciadas também para 

representar suas individualidades; os alunos são vistos como sujeitos e não como figuras 

destituídas de subjetividades.  Nesse sentido, o professor-tutor deve buscar partir da realidade 

concreta de cada aluno buscando conhecer seus contextos socioculturais e econômicos. Daí a 

importância de cada aluno preencher seus perfis informando sobre sua formação, ocupação, 

perspectivas, como também é importante o professor-tutor interagir, dialogar e buscar 

conhecer cada um de seus alunos. Isso remete à questão da quantidade de alunos por 

professor-tutor que deve ser observada pela Instituição no sentido de não sobrecarregar e 

tornar viável esse trabalho. 

No interior do círculo, as setas unidirecionais azuis representam a interação 

individualizada “professor-tutor-alunos” com atribuições afetivo-motivacionais com o intuito 

de intervir e investigar problemas de participação dos alunos no AVEA. Quanto às setas 

vermelhas e tracejadas, estas representam a interação bidirecional “professor-tutor-

aluno/aluno-professor-tutor” resultantes de diálogos e questionamentos com respostas 

(retorno do aluno) e interações “alunos-alunos” resultantes de diálogos ativos (quando 

ocorrem por iniciativas dos alunos) e de diálogos reativos (quando ocorrem por ação 

motivadora do professor-tutor). 

A proposta é passar de um “círculo vicioso” transformando-o em “círculo virtuoso” 

buscando o aprendizado contínuo através das habilidades de indagação e reflexão recíprocas, 

sob a ótica do pensamento complexo (MORIN, 1977). O “pensamento complexo”, proposto 

por Edgar Morin é capaz de perceber o princípio  recursivo no movimento da interatividade 

em que seu aspecto retroativo “permite o conhecimento dos processos de auto-regulação e 

rompe com o princípio de causalidade linear: a causa age sobre o efeito, e este sobre a causa” 
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(MORIN, 2003, p.16). Compreendo, assim, que o processo comunicacional segundo o 

pensamento complexo considera que a interatividade parte das subjetividades dos sujeitos e 

estas, por seu turno, condicionam a comunicabilidade. 

Nesse processo, dou destaque às interligações e inter-relações que devem existir no 

processo “um-um”/um-todos”/”todos-todos” que procure desenvolver um processo de ensino-

aprendizagem baseado na complexidade, qual seja: ensinar a aprender para aprender a 

aprender e, mais complexo ainda: ensinar a aprender a desaprender para reaprender a aprender 

de forma reflexiva. 

 

Figura 39 – Interligação complexa entre as dimensões do conceito de “Aprender” 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Os professores (tutor e coordenador) devem ter o domínio do Planejamento e 

conteúdos visando definir as estratégias necessárias para promover suas práticas pedagógicas; 

já os alunos entram em cena contribuindo com a construção do conhecimento devendo 

colaborar com o que sabem do conteúdo juntamente com suas dúvidas, uma vez que estas, no 

“pensamento complexo”, são entendidas como virtudes (MORIN, 1977).  

É importante colocar aqui que nesse contexto, a avaliação deve ocorrer durante todo o 

processo e de maneira participativa tanto em nível individual com estratégias pessoais quanto 

em grupo com estratégias coletivas. Quanto às estratégias individuais, pode-se aplicar: 

portfólios e diagnósticos de competências. Quanto às estratégias coletivas: gestão 

participativa do curso; projetos colaborativos; e avaliação colaborativa de portfólios. O 

objetivo é promover uma avaliação que torne o aluno-sujeito autônomo e consciente do 

processo que deve se estabelecer de forma reflexiva coerente com a teoria da complexidade 

pautada em conceitos como: emancipação, cogestão, co-avaliação, co-organização, co-

transformação, inclusão, emoção (FIGUEIREDO, 2012).
56

  

Quanto à categoria “sujeito” presente nos campos dos alunos e professor-tutor, 

significa que a individualidade e a subjetividade dos alunos devem ser consideradas pelo 

professor-tutor durante o processo de ensino e aprendizagem. A aprendizagem enquanto 

                                                           
56

 Disponíveis em Slides no site www.slideshare.net/adfigueiredoPT  Acesso em 15 de dezembro de 2012. 

Ensinar a aprender Aprender a aprender 

a desaprender... ...para reaprender  

http://www.slideshare.net/adfigueiredoPT
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fenômeno é subjetiva e individual no sentido de que ocorre mediante um processo único em 

cada aluno. O fato de ocorrer de forma colaborativa não muda o fato de que aprender é uma 

experiência pessoal.  O sujeito, segundo Morin (1977, p.88) atentando para sua complexidade, 

“não é um problema de subjetividade no sentido degradado em que este termo significa 

[apenas] contingência e afetividade” (grifo do autor), mas sim um “sujeito” que aparece 

situado em seu meio local, enquanto seres culturais e sociais e que, portanto, apresentam-se 

subjetivos, com pontos de vista subjetivos em toda a visão de mundo (Morin, 1977).   

Nesse sentido, é preciso chamar a atenção sobre a importância do professor-tutor 

compreender os alunos enquanto sujeitos com suas histórias de vida e seus contextos 

socioculturais e em contextos de aprendizagem diferenciados, visando aprender como 

aproveitar tais informações para criarem contextos de aprendizagem. Concordo com 

Figueiredo (2012, p.7) quando coloca que “ensinar é criar contextos onde se possa aprender” 

e “aprender e explorar contextos onde se possam construir saberes, práticas, culturas e 

relacionamentos”. Continua Figueiredo
57

 (2012, p.8):  

 

A função central da educação é o design de contextos onde a aprendizagem 

possa acontecer. A função central da aprendizagem é, hoje, o design de 

contextos onde se possa aprender. Quando construímos contextos temos de 

pensar nos conteúdos, mas os conteúdos só tem valor se usados em 

contextos. (grifos do autor) 

 

 

Ainda segundo Figueiredo (2012), o grande desafio atual da educação é conciliar 

conteúdos e contextos de forma equilibrada. Para ele, TIC e educação significa uma 

articulação coerente entre conteúdos e contextos, entendendo que “nenhum evento de 

aprendizagem tem sentido se não articular conteúdos e contextos” devendo estes gerarem-se 

mutuamente (FIGUEIREDO, 2012, p.19). Confira Figura 39 abaixo, elaborada por 

Figueiredo, que ilustra o modelo de evento de aprendizagem por ele proposto: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
57

 O autor português Antônio Dias Figueiredo tem um livro sobre a importância dos contextos de aprendizagem, 

publicado com Ana Paula Afonso, sob o título: Managing Learning in Virtual Settings: the role of context 

(2005). 
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Figura 40 – Modelo de Evento de Aprendizagem 

 
Fonte: FIGUEIREDO (2012, p.20) 

 

 

Sobre esse modelo de evento de aprendizagem aplicado ao ensino online, pode 

concordar com o que afirma Figueiredo (2012, p.21): 

 

 A ação do professor [...] é vista simultaneamente como conteúdo e como 

contexto. A infraestrutura tecnológica é vista como contexto. Um conteúdo, 

entendido como informação codificada, pode ser transferido e partilhado. O 

aprendente empenha-se em atividades que envolvem o conteúdo e o 

contexto. As atividades são construídas como encadeamentos de eventos de 

aprendizagem (grifos do autor). 

 

Também as ações dos alunos são conteúdos. De que forma? Quando o professor o 

enxerga de forma sistêmica e o percebe inter-relacionado com o meio, sua história, sua 

realidade concreta, suas limitações e subjetividades também são percebidas e consideradas 

importantes para os contextos de aprendizagem. Aliás, não existe contexto de aprendizagem 

se não houver contexto de alunos. 

Para Morin, o calcanhar de aquiles do conhecimento é este não ser reflexivo. Para ele 

a “Educação deve mostrar que não há conhecimento que não esteja, em algum grau, 

ameaçado pelo erro e pela ilusão” (MORIN, 2000, p.18). Defendendo que “a Educação deve-

se dedicar, por conseguinte, à identificação da origem de erros, ilusões e cegueiras” este autor 

afirma (Ibid , p.19): 
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O conhecimento não é um espelho das coisas ou do mundo externo. Todas as 

percepções são, ao mesmo tempo, traduções e reconstruções cerebrais com 

base em estímulos ou sinais captados e codificados pelos sentidos. Daí 

resultam, sabemos bem, os inúmeros erros de percepção que nos vêm de 

nosso sentido mais confiável, o da visão. Ao erro de percepção acrescenta-se 

o erro intelectual (p.18, grifo meu). 

 

 

Duas questões levantadas por Edgar Morin devem ser refletidas no que se refere à 

Educação a distância via Internet acerca da ameaça do erro e da ilusão: a primeira quanto ao 

erro induzido pela comunicação e transmissão de informação. Segundo ele, “a teoria da 

informação mostra que existe o risco do erro sob o efeito de perturbações aleatórias ou de 

ruídos (noise), em qualquer transmissão de informação, em qualquer comunicação de 

mensagem” (Ibid , p.18).  

Conhecendo a realidade da comunicação em ambientes virtuais de aprendizagem tem-

se a noção do quanto complexificada é a comunicação de qualquer mensagem nesses 

ambientes, por um lado por ausência de conhecimento de como devem ser usadas as 

interfaces de comunicação; e, por outro, no caso de uso destas, o quanto se torna complicado 

transmitir sem ruídos de qualquer espécie para que a informação chegue o mais próximo 

possível do objetivo do comunicante. E se acrescentarmos aí a comunicação de conteúdos, 

teorias e questões reflexivas visando construir um determinado conhecimento, muito mais 

complexa é essa relação comunicante-comunicado-interlocutor. 

 

O conhecimento, sob forma de palavra, de idéia, de teoria, é o fruto de uma 

tradução/reconstrução por meio da linguagem e do pensamento e, por 

conseguinte, está sujeito ao erro. Este conhecimento, ao mesmo tempo 

tradução e reconstrução, comporta a interpretação, o que introduz o risco do 

erro na subjetividade do conhecedor, de sua visão do mundo e de seus 

princípios de conhecimento. (Ibid , p.18, grifo meu) 

 

A segunda questão é quanto à ilusão de uma comunicação direta, limpa e objetiva. 

Sem desconsiderar a objetividade que deve existir entre comunicante e interlocutor, é 

necessário, segundo o paradigma proposto por Edgar Morin, identificar e compreender as 

subjetividades que também são inerentes ao processo da comunicação – principalmente 

quando esta é mediada por tecnologias digitais que têm por função darem “voz” aos objetivos 

de quem comunica. Se a percepção de quem fala e ouve já é carregada de subjetividade, como 

avaliarmos tal fenômeno quando vem acompanhado de incertezas quanto ao uso de 

ferramentas mediadoras que enriquecem – e complexificam – a mediação com recursos de 

linguagens audiovisuais? 
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Morin vai bem mais além. Não bastasse considerar o conhecimento como “fruto de 

uma tradução/reconstrução por meio da linguagem e do pensamento” e a percepção como 

fator indutivo ao erro e à ilusão no processo de conhecer, ele também considera os aspectos 

afetivos, emocionais e psíquicos como fatores que devem ser levados em conta na busca pelo 

conhecimento com menos riscos de erro e ilusão. Ele alerta que a “projeção de nossos desejos 

ou de nossos medos e as perturbações mentais trazidas por nossas emoções multiplicam os 

riscos de erro [levando a] numerosos erros de concepção e de ideias que sobrevêm a despeito 

de nossos controles racionais” (MORIN, 2000, p.18). Tal reflexão nos faz acreditar que a 

afetividade – livre de medos e perturbações mentais – pode ser considerada uma aliada no 

processo de ensino.  

 

Poder-se-ia crer na possibilidade de eliminar o risco de erro, recalcando toda 

afetividade. De fato, o sentimento, a raiva, o amor e a amizade podem-nos 

cegar. Mas é preciso dizer que já no mundo mamífero e, sobretudo, no 

mundo humano, o desenvolvimento da inteligência é inseparável do mundo 

da afetividade, isto é, da curiosidade, da paixão, que, por sua vez, são a mola 

da pesquisa filosófica ou científica. (Ibid , p. 18) 

 

 

Mesmo concordando com Morin quando se referiu à afetividade no sentido mais 

subjetivo do termo incluindo os sentimentos de raiva, amor, paixão e amizade, delimitou-se 

para essa análise a afetividade a partir dos sentimentos de curiosidade e desejo no processo 

educacional, partindo do princípio que tanto professor quanto aluno devem desejar ensinar e 

aprender movidos ambos pela curiosidade da descoberta e redescoberta contínua. Esse 

entendimento não é de modo algum novidade uma vez que na Antiguidade o saber era movido 

pela Philia – o amor e amizade ao conhecimento. Essa amizade, desejo, vontade de conhecer 

devem ser renovados estabelecendo uma relação intersubjetiva com a inteligência, do modo 

como coloca Morin (2000) mediante um eixo intelecto-afetivo: 

 

A afetividade pode asfixiar o conhecimento, mas pode também fortalecê-lo. 

Há estreita relação entre inteligência e afetividade: a faculdade de raciocinar 

pode ser diminuída, ou mesmo destruída, pelo déficit de emoção; o 

enfraquecimento da capacidade de reagir emocionalmente pode mesmo estar 

na raiz de comportamentos irracionais (p.18, grifo meu). 

 

 

Da mesma forma que Morin conclama a necessidade de “desenvolver nova geração de 

teorias abertas, racionais, críticas, reflexivas, autocríticas, aptas a se auto-reformar” (2000, p. 

25), também defendo para o ensino on-line, que professores e alunos tenham racionalidades 



178 
 

abertas e reflexivas, críticas e autocríticas capazes de se tornarem aptos a se autoreformarem 

no/para o processo de ensino e aprendizagem visando que se construa um paradigma que 

permita o conhecimento complexo.  Para Morin (2003a, p. 38-39), o conhecimento pertinente 

deve enfrentar a complexidade e [...] A educação deve promover a inteligência geral apta e 

referir-se ao complexo, ao contexto, de modo multidimensional e dentro da concepção global. 

É neste contexto que se insere a preocupação de refletir sobre um tipo de ensino que se 

faz a distância, via Internet, mediado por tecnologias digitais. É importante que tanto 

professor e aluno queiram, tenham afinidade, estejam dispostos a exercitar o desafio da 

aprendizagem contínua, permitam-se a reformar a forma de pensar, de ensinar e aprender e se 

coloquem de forma dialógica e relacional ambos no mesmo patamar de aprendizes. É 

importante, por fim, destacar que para o professor, essa carga de responsabilidade se 

multiplica porque dele não é retirado o papel da docência como orientador e mediador 

consciente de todo o processo, tendo como base o pensamento complexo. 

Por fim, finalizo essa reflexão retomando a importância da postura reflexiva sobre a 

prática docente, no caso deste estudo, da docência online.  Ao propor como objetivo geral a 

atitude reflexiva parti da percepção de Ricoeur (1978 apud MASINI, 2010) que entende a 

Reflexão como a passagem de uma “má compreensão ou falsa consciência para compreensão 

ou consciência crítica”. Segundo este autor, é preciso que o pesquisador se aproprie dos atos e 

faça uma Crítica Corretiva dos mesmos. Foi o que me dediquei a fazer aqui, partindo dos atos, 

descrevendo e analisando minha prática enquanto tutora. A falsa compreensão em relação à 

tutoria não permite que seja visualizada sua complexidade enquanto fenômeno educativo a 

distância, nem identificar suas dimensões. Passar para a compreensão crítica, ou apresentar 

criticamente minha compreensão do processo, possibilitou que evidenciasse o papel do 

professor-tutor como docente, o AVEA não como uma sala de aula virtual, mas como uma 

plataforma de possibilidades de construção de conhecimento e perceber os alunos e cada 

aluno em suas subjetividades. 

Quando percebi que estava caminhando para uma discussão no campo da 

epistemologia da prática docente, a entendi como um “tipo de ciência ou con(s)ciência acerca 

do modo como nos entendemos com alguma coisa” (MONTEIRO, 2002, p.45). Nesse 

sentido, retomo o último questionamento feito por Alarcão (1996) para respondê-lo segundo 

minha experiência: “Para onde vamos com a nossa reflexão?”  Em primeiro lugar em busca de 

uma prática reflexiva e responsável com as decisões pedagógicas tomadas compreendendo a 

complexidade e subjetividades dos sujeitos envolvidos no ensino online. E também, que essa 

reflexão possa levar ao professor-tutor compreender seu papel docente na modalidade EaD, 
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que o termo “tutoria” seja revisto e que, ao passo que a educação for deixando de ser 

classificada em a distância ou presencial pela presença e uso das tecnologias digitais em 

ambos universos, também o “professor-tutor” seja devidamente reconhecido como “professor 

online”, inclusive juridicamente no campo trabalhista. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

O regresso ao começo não é um circulo vicioso se a viagem, como hoje a 

palavra trip indica, significa experiência, donde se volta mudado. Então, 

talvez tenhamos podido aprender a aprender a aprender aprendendo. Então, 

o círculo terá podido transformar-se numa espiral onde o regresso ao 

começo é, precisamente, aquilo que afasta do começo. MORIN (1977, p.25) 

 

 

Esta dissertação que ora se intitulou Tutoria a Distância: uma reflexão acerca da 

epistemologia da prática docente no ensino online foi estruturada enquanto um “constructo 

teórico” objetivando refletir criticamente sobre os saberes e práticas docentes da Tutoria 

a Distância no Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem (AVEA), propondo uma 

prática pedagógica colaborativa, reflexiva e formativa de base complexa via Internet.  

Para tanto, tracei um panorama da Educação na sociedade contemporânea visando 

discutir sobre as implicações das transformações provocadas pelas Tecnologias Digitais da 

Informação e Comunicação (TDIC) na/para a sociedade do conhecimento e para o Ensino 

Online (EOL). Como resultado dessa primeira discussão foi constatado que de fato estamos 

diante de um momento de crise de paradigma na Educação, uma vez que a atual sociedade 

ainda se apresenta pautada pelo modelo educacional convencional e fragmentário, racionalista 

e especialista conforme o “paradigma da simplificação” apresentado por Morin (1977) quando 

faz oposição ao “paradigma da complexidade”. Assim, de acordo com o que propus baseei-me 

também em Edgar Morin para propor à atual sociedade chamada por ele de “multidimensional 

e complexa” – uma “reforma do pensamento” e uma “educação para a complexidade” 

(MORIN, 2003). Portanto, quanto ao objetivo de discutir sobre a educação na sociedade 

contemporânea visando refletir sobre a formação e qualificação docente na era do 

conhecimento entendo que o mesmo foi alcançado na medida em que alertei para a 

necessidade de saberes e competências pautadas na complexidade para o professor que atua 

nessa modalidade de ensino e apresentei novas posturas pedagógicas para os docentes que 

atuam na Educação a Distância (EaD). Indo além, consegui identificar o que considero o 

cerne da questão para um processo de ensino-aprendizagem baseado na complexidade, qual 

seja: é preciso ensinar a aprender para aprender a aprender e, mais complexo ainda: ensinar a 

aprender a desaprender para reaprender a aprender. 
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Percebam que em nenhum momento retiro do professor sua importância no processo 

nem como “ensinante” nem como “aprendente”, pois essa proposta, antes de tudo, deve ser 

aplicada por ele mesmo. Mesmo que caiba a ambos (professores e alunos) a responsabilidade 

do processo, cabe ao professor a arte de ensinar, sendo que no AVEA, cabe ao professor-tutor 

a arte de ensinar mediando e interagindo com o intuito de promover a mediação e a interação 

no AVEA. 

Seguindo essa preocupação, o objetivo seguinte foi o de apresentar os fundamentos 

pedagógicos para o Ensino Online discutindo o papel da Tutoria a Distância no AVEA 

para uma mediação e aprendizagem colaborativa via Internet. Nesse momento, foram 

discutidas as principais abordagens pedagógicas que se estabelecem no EOL com destaque 

para a abordagem behaviorista, socioconstrutivista e dialógica e como elas se efetivam dentro 

do AVEA. Considerando que a docência online se realiza através da mediação e da interação, 

destaco nesse segundo capítulo a importância dada ao design instrucional do AVEA para 

promover interações colaborativas. O conceito de Aprendizagem Colaborativa é discutido e 

proposto como base pedagógica para o EOL por entender que este seja o meio para que se 

atinja um processo de ensino-aprendizagem para a Complexidade, pois, falar em 

aprendizagem online requer que se compreenda que este processo não pode ser mais feito 

apenas de maneira solitária, mas deve ser feito em rede e de maneira compartilhada. Nesse 

contexto, ficou entendido que é a comunicação, a interação e a interatividade que vai 

enriquecer o processo do conhecimento, mas que estes fenômenos não podem ser praticados 

de forma aleatória – o que para isso implica qualificação especializada ao professor para 

promover a mediação e o uso das interfaces. Outro aspecto revelado por este estudo que 

merece ser assinalado no EOL é a importância do Planejamento para o ensino colaborativo, 

devendo ser este elaborado a partir de três palavras-chave: oportunização, potencialização e 

flexibilização – o que torna a aprendizagem via Internet muito mais complexa pelas 

possibilidades multidimensionais oportunizadas pelas tecnologias digitais consolidando a 

importância da qualidade da formação e qualificação profissional do professor-tutor para o 

EOL. Quanto às atribuições dos professores-tutores, foi visto que o Tutor a Distância tem 

como lócus de trabalho o AVEA e tem a responsabilidade de promover atividades que 

permitam o atendimento individualizado dos alunos, que possibilitem a organização desses 

alunos em grupos promovendo o trabalho cooperativo e colaborativo e que estimulem o aluno 

a expor suas dúvidas. Quanto às atribuições, foram identificados cinco grupos de tipos de 

trabalho exercidos pelo tutor, a partir das quais destaco os mais requisitados nos editais, 

respectivamente: as atribuições pedagógicas, as administrativas, normativas, acadêmicas e 
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afetivo-motivacionais. Imputo aqui como fragilidade o que considerei três problemas: 1) o 

baixo número de atribuições do tipo afetivo-motivacionais, além de serem pouco 

evidenciadas; 2) o fato das atribuições do professor-tutor, mesmo as pedagógicas, ainda terem 

sua atuação docente limitada como de “apoio” aos professores-coordenadores de Disciplina; e 

3) ao fato de que ainda são raras as atribuições que enfatizando a autonomia, a 

responsabilidade e a autoimagem positiva do mesmo. 

Nessa perspectiva chegou-se ao último objetivo específico através do qual propus um 

conjunto de saberes, competências e princípios para a prática docente do professor-tutor 

a partir da minha experiência pedagógica na Tutoria a Distância via Internet. Minha 

experiência foi analisada tanto a partir da minha atuação no AVEA (Plataforma Moodle) 

quanto a partir de uma base teórico-espistemológica fundamentada em Maurice Tardif (2007) 

e Donald Schön (2000), Philippe Perrenoud (2001) e Edgar Morin (1977) os quais propõem, 

respectivamente, um processo de ensino e aprendizagem reflexivo e formativo e tendo como 

base a complexidade. Com a descrição da minha experiência (que seguiu o método 

fenomenológico filosófico), percebi o fenômeno da Tutoria a Distância de dentro para fora, a 

partir do meu cotidiano no AVEA e da descrição das interfaces com serviços pedagógicos 

como os Fóruns, Chats e Caixa de Mensagens tendo identificado as potencialidades e 

importância de cada um.  E, a partir da reflexão de minha experiência enquanto Tutora a 

Distância, pude analisar o papel do professor-tutor no fenômeno do ensino e da aprendizagem 

via Internet e destacar as práticas e relações pedagógicas de mediação e interação que devem 

ocorrer no ensino online.  

Diante da necessidade de contextualizar, identificar e analisar o fenômeno do Ensino e 

da Aprendizagem via Internet me guiei a partir da seguinte questão de pesquisa: que 

dificuldades e possibilidades são encontradas na atuação docente do Tutor a Distância 

quanto à reflexividade no desenvolvimento profissional enquanto professor? Nesse 

sentido, três subquestões foram respondidas sobre o trabalho docente de tutoria visando 

responder à questão norteadora principal: a) Quais os saberes necessários para atuar como 

Professor-Tutor a Distância de forma reflexiva e formativa?; b) De que forma devem ocorrer 

as práticas de Tutoria no AVEA durante o processo pedagógico de interação e mediação com 

vistas à construção de um ensino e aprendizagem colaborativa no AVEA?; e c) Quais 

recursos/ferramentas/interfaces necessários e quais suas possibilidades pedagógicas no 

AVEA?  Assim, esta pesquisa demonstrou que os AVEA devem ser ambientes em que o 

aluno possa ter liberdade para compartilhar informações e construir conhecimento 

conjuntamente com os professores (tutor e coordenador) e demais colegas, seguindo a 
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dinâmica de uma rede social que se constrói de forma colaborativa. Essa dinâmica torna o 

aluno coautor do perfil do curso que ele está ajudando a construir. Demonstrou também que é 

preciso que o professor-tutor construa uma rotina no sentido de criar um hábito de 

presencialidade no AVEA e de estabelecer uma cultura de práticas de ensino e aprendizagem 

colaborativas no ensino online. Constatei também que conhecer o aluno enquanto sujeito é 

condição sine qua non para o professor-tutor. Assim, mais do que conhecer o “perfil” (aqui 

considerado informação superficial) o professor-tutor deve ir além buscando conhecer o aluno 

em seu contexto: saber se ele trabalha ou não, se mora em cidade-sede ou em Povoado, se tem 

Internet em casa ou se só tem acesso no Polo ou em lan house, se tem conhecimentos básicos 

de informática ou não, se tem uma cultura digital (se tem Smartphone, Iphone, Tablet, 

Notebook) e cibercultural (se tem MSN, Facebook, Orkut, Blog) ou não, contribui para o 

trabalho docente do professor-tutor que poderá compreender cada aluno. Além disso, saber 

dos planos futuros e perspectivas profissionais, se já trabalha na área, grau de escolaridade (se 

já tem outro curso superior, pois há alunos que já fazem doutorados e estão fazendo outra 

graduação) orienta o professor-tutor a repensar o nível de linguagem e objetivos. Outra 

constatação desta pesquisa é sobre o domínio do AVEA que o professor-tutor deve ter, tanto 

nos aspectos técnicos em relação aos recursos, ferramentas e interfaces e seus potenciais 

pedagógicos, quanto às possibilidades de abordagens pedagógicas no processo de ensino-

aprendizagem. 

Como é possível verificar, foram dois exercícios de reflexão que esta pesquisa me 

proporcionou. No primeiro exercício, pelo método fenomenológico filosófico, foi possível 

rever e analisar minha prática como professora-tutora sob o enfoque subjetivista-

compreensivista. Dessa forma pude me olhar como se fosse num “espelho” e identificar as 

dificuldades e possibilidades da ação docente dentro do AVEA. E, no segundo exercício de 

reflexão, um debate de aprofundamento teórico sobre as categorias saberes, competências e 

princípios para o trabalho do professor-tutor. Para tanto, mergulhei na fonte buscando teorizar 

sobre a prática docente do professor-tutor. Como surpresa, os teóricos analisados que 

subsidiam a discussão epistemológica da prática docente são citados e trabalhados em muitos 

dos trabalhos acadêmicos que tive acesso, principalmente Morin com sua Teoria da 

Complexidade, seguido de Tardif, Perrenoud e Schön, respectivamente. Quanto ao uso desses 

teóricos, nos trabalhos acadêmicos que tive acesso, a maioria cita breves trechos que servem 

mais para síntese do pensamento do que uma análise aprofundada e propositiva para o 

trabalho do professor-tutor; com exceção dos trabalhos que se baseiam em Morin que 

analisam, aprofundam e propõem o pensamento complexo para a prática docente do 
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professor-tutor. Assim, de acordo com o enfoque fenomenológico filosófico, a descrição dos 

meus percursos didático-metodológicos no Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem 

(AVEA) foi feita de maneira reflexiva buscando interpretar as escolhas feitas dentro do 

processo de ensino visando promover a aprendizagem não só colaborativa, mas reflexiva e 

formativa. 

Diante do que foi constatado nessa pesquisa que foi feita a partir da reflexão sobre 

minha experiência enquanto tutora a distância à luz dos teóricos, destaco as principais 

considerações sobre o trabalho de Tutoria a Distância:  

 

1) O tutor é um professor, tanto mediante as atribuições que lhe são atribuídas, como também 

pelas práticas que devem estabelecer no AVEA;  

2) O professor-tutor deve ir além da mediação, orientação e comunicação no AVEA, deve 

também planejar e possuir autonomia para promover o processo de ensino e aprendizagem 

online;  

3) No ensino online, tanto o professor-tutor quanto os alunos devem ser aptos para ensinar e 

aprender via internet compreendendo que ambos ensinam e aprendem através da colaboração 

no AVEA;  

4) O professor-tutor deve assumir a responsabilidade de um “ensino prático e reflexivo” no 

sentido de esclarecer para seus aprendizes as singularidades de ensinar e aprender via internet 

uma vez que ambos devem ser autônomos, disciplinados, pró-ativos e flexíveis;  

5) Mediante uma racionalidade aberta e complexa, o professor-tutor deve compreender que os 

potenciais pedagógicos das tecnologias digitais da informação e comunicação (TDIC) devem 

conhecer seu aluno tanto na sua individualidade como na sua relação com a rede de 

aprendizes que fazem parte do AVEA; 

6) O professor-tutor deve ter uma postura flexível para aplicar seus saberes e fundamentos 

pedagógicos de acordo com os objetivos e necessidades diante da complexidade de ensinar 

on-line; 

7) O professor-tutor deve estabelecer uma prática reflexiva baseada numa circularidade 

interativa, comunicativa e multidirecional onde possa organizar, promover e manter a 

intercomunicação e a colaboração entre os participantes no avea; 

8) O professor-tutor deve possibilitar que cada aluno seja capaz de construir um “pensamento 

potencialmente relativista, relacionista e autocognoscente”; 
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9) O professor-tutor deve ser capaz de ampliar os “espaços” para a aprendizagem além do 

AVEA, possibilitando usos educativos de outros ciberespaços como nas redes sociais, Blogs, 

eventos virtuais, videoconferências, Skipes, Second Lifes, Google Maps, etc. 

 

Este trabalho mostrou que professor-tutor deve adotar o “ensino prático-reflexivo”, 

pois a “reflexão-na-ação” leva o aluno a ter consciência de que são sujeitos ativos no processo 

de ensino e aprendizagem no AVEA e que a reflexão sobre cada ação e interação promove o 

entendimento do processo e prepara a todos para a etapa seguinte. Nesse sentido, de forma 

complementar, proponho que o professor-tutor assuma essa postura reflexiva como 

metacompetência para se tornar um professor-tutor formador, compreendendo as seguintes 

competências: 

1) Partir das necessidades e problemas por aluno; 

2) Promover contextos dinâmicos no AVEA e procedimentos negociados; 

3) Trabalhar os conteúdos padronizados com mediação individualizada. 

4) Focar nos saberes, nas práticas pedagógicas e no processo de aprendizagem com ênfase nas 

práticas de  interação e mediação; 

5) Avaliar de modo formativo e construtivo baseado em feedback; 

6) Promover a interação pessoas-pessoas e pessoas-AVEA; 

7) Perceber a aprendizagem como fenômeno que se transforma  partir da interação/mediação do 

aluno na relação com o grupo e com o AVEA. 

8) Dar prioridade à transposição didática para mobilizar saberes acadêmicos (conhecimentos) em 

saberes profissionais (competências) no AVEA. 

9) Construir um Planejamento dinâmico, flexível e adaptável às necessidades emergentes por 

aluno; 

10) Perceber o Grupo como organismo aprendente com dimensão individual (parte) e dimensão 

coletiva (o todo); 

11) Fazer um balanço de competências por atividades;  

12) Estabelecer um olhar sistêmico consciente da complexidade do grupo e dos sujeitos 

(formandos); 

13) Dar atenção à complexidade dos sujeitos (formandos) nas interações; 

14) Trabalhar o fluxo constante de informações em função do tempo do sujeito (parte) para 

alcançar o objetivo coletivo (todo); 

15) Assumir uma postura de orientador que organiza, direciona e estimula situações de 

aprendizagem para um processo de formação e autoformação reflexivas. 
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Foi demonstrado que a postura reflexiva como princípio deve subsidiar a reflexão 

sobre as situações e progressões de aprendizagem; sobre as atividades; sobre o envolvimento 

dos alunos; sobre o trabalho colaborativo; sobre o uso das interfaces e TDIC; sobre os deveres 

do trabalho docente; sobre a formação contínua; e sobre a própria postura reflexiva posta em 

prática. Tudo isso, só pode ser possível se o professor-tutor assumir a complexidade como 

base para a prática da tutoria a distância. 

Assim, diante deste conjunto de saberes, competências e princípios reflexivos essa 

pesquisa respondeu à sua questão norteadora apontando as dificuldades e possibilidades 

encontradas na atuação docente do Professor-Tutor a Distância quanto à reflexividade 

no desenvolvimento profissional enquanto professor. Como resposta, reafirmo a 

necessidade de se refletir sobre a experiência docente no Ensino Online com o objetivo de 

pensar uma epistemologia da prática docente do professor-tutor. 

Esta pesquisa que se estabelece no campo da epistemologia da prática profissional do 

professor-tutor apresenta características interessantes quanto a sua construção. Primeiro que 

ela não se define como um estudo de caso, assim como todos os trabalhos acadêmicos que 

tive acesso que têm como objeto o tutor e a prática da tutoria; vale registrar que não consegui 

encontrar uma pesquisa do tipo teórico-epistemológica que tenha se pretendido indutiva, 

teorizante e generalizante. Outra característica própria dessa pesquisa é o fato de ser ela 

pautada na minha experiência objetiva e subjetiva, a qual descrevi e interpretei segundo o 

método fenomenológico filosófico; as pesquisas de enfoque fenomenológico que encontrei, 

por serem estudos de caso, se utilizaram do método fenomenológico empírico (esta diferença 

foi devidamente trabalhada na Introdução desta Pesquisa na seção “Fundamento 

Epistemológico”). Por fim, destaco outra característica que pode ser inédita nesta pesquisa: o 

fato de ter analisado as práticas dentro do AVEA a partir das nove dimensões observacionais 

de Spredley e dos seis fatores que caracterizam o fenômeno de Lofland; nenhum dos trabalhos 

acadêmicos a que tive acesso apresenta essa perspectiva de análise que tornou visivelmente 

concreto o fenômeno educacional no AVEA. 

Escolher a estrada e o caminho a seguir, definir a direção e os companheiros da 

viagem teórica, não foi uma tarefa fácil, entretanto, as dificuldades enfrentadas neste tipo de 

trabalho teórico-reflexivo me amadureceu enquanto pesquisadora e enquanto professora-

tutora. A escolha do método foi um momento extremamente complexo; na realidade, o 

método foi construído na medida em que fui me situando e compreendendo aonde eu queria 

chegar. Até compreender o que afirmou Morin (1977) que “o método só pode formar-se 
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durante a investigação; só pode desprender-se e formular-se depois”, foi uma longa viagem. 

Posso afirmar que realmente aprendi a aprender a aprender aprendendo e testemunhar a 

complexidade deste processo. 

Por fim, quero destacar as limitações desta pesquisa que sinalizam outras 

possibilidades de reflexões. Quero registrar que mesmo tendo pretendido explorar 

profundamente sob meu olhar as teorias analisadas neste trabalho, quem trabalha na 

perspectiva de um pensamento aberto, flexível e complexo jamais terá a pretensão de esgotar 

a riqueza de uma teoria, por percebê-la em sua multidimensionalidade.  Assim, ao contrário 

de esta viagem chegar ao fim, ela se reinicia a cada prática e a cada leitura e reflexão sobre 

minha prática. Como desdobramento para futuras pesquisas, pretendo aprofundar a reflexão 

teórico-epistemológica sobre a prática docente no ensino online a partir de Edgar Morin e sua 

Teoria da Complexidade. Um dos desdobramentos é um estudo sobre o fenômeno específico 

da comunicação entre professor-tutor e aluno no Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem 

(enquanto campo tecnológico) com o objetivo de perceber como se dá a relação 

comunicacional e identificar as probabilidades e possibilidades de entendimento da 

informação comunicada no sentido de identificar como se dá a construção do conhecimento. 
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APÊNDICE A - Atribuições da Tutoria a Distância requeridas pelas Instituições de Ensino 

Superior (IES) – Brasil 2011-2013. Pesquisa Feita Na Web A Partir Dos Editais De Seleção 

Divulgados. 

 

O Tutor a distância tem como objetivo de trabalho a criação e manutenção de ambientes de 

ensino-aprendizagem virtuais, que permitam o atendimento individualizado dos alunos, que 

possibilitem a organização desses alunos em grupos promovendo o trabalho cooperativo e 

colaborativo e que estimulem o aluno a expor suas dúvidas relacionadas tanto ao seu 

entendimento sobre conteúdo da matéria, quanto às dificuldades de outra ordem que estejam 

dificultando o seu desenvolvimento no curso. 

 

Administrativas Pedagógicas Afetivo-

Motivacionais 

Acadêmicas 

Elaborar os relatórios 

qualitativos e quantitativos 

dos alunos e enviá-los a 

Coordenação de Tutoria 

Apoiar professores e 

alunos nas atividades 

desenvolvidas no 

ambiente virtual de 

aprendizagem (AVA). 

Estabelecer relações 

afetivas e 

motivacionais com 

todos os usuários do 

Ambiente Virtual. 

Participar dos eventos 

que objetivem o 

aperfeiçoamento da 

ação tutorial; 

Atender as convocações 

para participar de formação 

inicial, continuada e das 

reuniões pedagógicas. 

Proporcionar 

feedback coletivo e 

individualizado aos 

alunos. 

Orientar o aluno, 

enfatizando a 

autonomia, a 

responsabilidade e a 

autoimagem positiva;  

Também poderão 

atuar como 

orientadores 

acadêmicos e/ou 

como tutores de 

orientação, desde que 

atendam aos 

requisitos mínimos 

exigidos para essa 

função, quando forem 

oferecidas 

orientações. 

Atender as solicitações dos 

Coordenadores de Tutoria, 

de Curso e Geral. 

Atuar na avaliação 

das atividades 

desenvolvidas nas 

disciplinas, de acordo 

com o estabelecido 

pela Coordenação do 

Curso. 

Manter regularidade 

de acesso ao AVA e 

dar retorno às 

solicitações dos 

cursistas no prazo 

máximo de 24 horas; 

Participação das 

atividades de 

educação permanente;  

Auxiliar, sempre que 

possível e necessário, as 

atividades dos demais 

tutores; 

Orientar e 

acompanhar os 

alunos, inclusive em 

atividades de estágio. 

Supervisionado e 

práticas em 

laboratórios; 

Manter regularidade 

de acesso ao ambiente 

virtual de 

aprendizagem e dar 

retorno às solicitações 

dos cursistas no prazo 

máximo de 1 dia útil.  

Participar de 

encontros, atividades 

culturais, vídeo-

conferências e 

seminários 

presenciais 

programados pela 

coordenação do curso.  

Emitir relatórios periódicos 

sobre o processo de 

mediação presencial para o 

coordenador de tutoria, 

coordenadores de curso e 

professores formadores; 

Organizar grupos de 

estudos com os 

estudantes no âmbito 

do polo de atuação; 

Atender as consultas 

dos estudantes, 

sempre ajudando a 

encontrar a resposta, 

certificando-se de que 

a dúvida foi sanada;  

Realizar as 

orientações de 

monografias ou 

trabalho de conclusão 

de curso, quando 

previstas na matriz 

curricular do curso, 

preferencialmente 

online, e de acordo 
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com as suas 

disponibilidades e de 

seus orientandos.  

Participar de reuniões 

convocadas pela Unoesc 

Virtual e pelos colegiados 

de curso. 

Manter intercâmbio 

com os professores e 

demais tutores, 

colaborando no 

Desenvolvimento das 

disciplinas; 

Comunicar-se com os 

alunos que não 

procuram a tutoria a 

distância ou ausentes 

nas avaliações, 

através de email / 

telefone, encorajando-

os a recorrer à tutoria 

a distância, como um 

auxílio no processo de 

aprendizagem;  

Avaliar as 

monografias ou 

trabalhos de 

conclusão de curso, 

quando previstas na 

matriz curricular do 

curso. 

 

Participar do Curso de 

Capacitação de Tutores.  

Discutir, com os 

professores 

formadores e a 

coordenação do curso, 

estratégias de 

permanência de 

alunos em potencial 

de evasão. 

Incentivar os alunos a 

realizarem as 

atividades propostas; 

 

Apoiar o professor da 

disciplina no 

desenvolvimento das 

atividades docentes;  

Articular a 

participação dos 

estudantes do curso 

em eventos 

(seminários, 

congressos, feiras, 

etc.) Que aconteçam 

nas IES locais. 

Acompanhar os 

trabalhos dos alunos, 

e encaminhar suas 

dúvidas, para que 

possam ser 

respondidas em, no 

prazo máximo de 24 

(vinte e quatro) horas 

após o recebimento 

dos emails; 

 

Manter contato com o 

Coordenador do Curso e 

Tutores Presenciais 

informando-os sobre o 

desenvolvimento dos 

alunos, as dificuldades 

encontradas, a pertinência e 

adequação dos materiais 

instrucionais, das atividades 

de aprendizagem e do 

sistema de comunicação;  

Faz a intermediação 

entre os estudantes e 

os professores, 

orientando os alunos, 

sanando suas dúvidas 

e acompanhando as 

atividades propostas 

por meio do 

Ambiente Virtual de 

Ensino e 

Aprendizagem 

(AVEA). 

Assistir os alunos 

menos participativos 

a partir da análise das 

estatísticas do 

ambiente virtual de 

aprendizagem; 

 

Encaminhar relatórios 

mensais ao Coordenador do 

Curso, contendo registro da 

participação dos alunos, de 

suas principais dúvidas e 

dificuldades em relação aos 

tópicos das disciplinas e ao 

material didático, e 

respectivas orientações e 

outros relatórios solicitados 

pela Coordenação do 

Oferecer assistência 

metodológica e 

pedagógica com 

relação aos conteúdos 

abordados no âmbito 

do componente 

curricular; 

Monitorar o 

desempenho dos 

alunos e sugerir 

procedimentos que 

melhorem o seu 

aproveitamento, 

quando necessário; 
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Curso;  

Participar, 

obrigatoriamente, das 

reuniões da equipe de 

tutores e professores 

pesquisadores convocadas 

pela coordenação do curso; 

Elaborar e corrigir as 

avaliações presenciais 

e a distância do 

componente 

curricular; 

Estabelecer e 

promover contato 

permanente com os 

alunos. 

 

Participar de reuniões 

previamente agendadas, 

presenciais ou virtuais, com 

Professores Formadores 

(docentes das disciplinas), 

Coordenação do Curso, 

Coordenação de Tutoria, 

Coordenação da UAB e 

Coordenação do Pólo.  

Preencher plano de 

ensino e 

aprendizagem e diário 

de classe; 

Orientar e 

acompanhar o 

desempenho 

individual dos 

estudantes, 

auxiliando-os em suas 

dificuldades e em 

seus estudos, em 

regime de 

colaboração com o 

professor;  

 

Auxiliar a Coordenação de 

Tutoria, Professor 

formador, e Coordenação 

do Curso em atividades 

acadêmicas e nos registros 

em relação ao 

desenvolvimento, 

acompanhamento e 

avaliação do curso, 

mediante encaminhamento 

de relatórios.  

Motivar a 

participação dos 

alunos e auxiliá-los 

no planejamento 

(ritmo e intensidade) 

do seu trabalho; 

Dar feedback aos 

alunos, num prazo 

máximo de 48 horas 

da demanda enviada, 

em suas intervenções 

nos fóruns de 

discussão e a 

questionamentos 

diversos; 

 

Elaborar relatórios 

periódicos de 

acompanhamento da 

aprendizagem do aluno, 

segundo orientações da 

Coordenação de Tutoria, 

apontando os resultados do 

processo de ensino-

aprendizagem, bem como 

as dificuldades, pontos 

críticos, ausências e outras 

situações que possam 

comprometer o 

aproveitamento dos alunos 

e o desenvolvimento do 

Curso.  

Planejar e ministrar as 

aulas presenciais e/ou 

virtuais; 

Estabelecer contato 

com os alunos nas 

diversas atividades 

desenvolvidas; 

 

Enviar à Coordenação de 

Tutoria, no final de cada 

mês, planilha de 

acompanhamento das 

Atividades dos alunos. 

Conhecer o Projeto 

Pedagógico do Curso, 

sua organização, 

estrutura e 

funcionamento, o 

material didático das 

disciplinas e o sistema 

de tutoria da 

Universidade;  

Acompanhar os 

alunos no processo de 

aprendizagem, 

auxiliando-os no uso 

da plataforma Moodle 

e respondendo com 

presteza emails dos 

alunos e dúvidas 

registradas em 

Fóruns;  
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Emitir relatórios periódicos 

com o registro da 

participação do estudante, 

suas principais dúvidas, 

respectivas orientações, 

encaminhamentos e 

registros de informações 

sobre os tipos e os níveis de 

dificuldades que os 

estudantes apresentam em 

relação a tópicos das 

disciplinas e respectivo 

material didático;  

Mediar a 

comunicação de 

conteúdos entre o 

professor e os 

cursistas; 

Manter regularidade 

de acesso ao 

Ambiente Virtual de 

Aprendizagem  AVA 

e dar retorno às 

solicitações dos 

cursistas no prazo 

máximo de 24 horas;  

 

Cumprir com pontualidade 

os horários de atendimento 

aos alunos de acordo com o 

estabelecido pela 

Coordenação de Tutoria do 

curso bem como as tarefas 

designadas pelas 

Coordenações do Curso e 

de Tutoria 

Auxiliar o aluno na 

compreensão dos 

objetivos do curso, de 

sua estruturação e da 

metodologia a 

distância;  

Incentivar e alertar os 

alunos da necessidade 

de postar atividades 

dentro do prazo 

estabelecido pelo 

Formador da 

disciplina;  

 

Participar de encontros, 

atividades culturais, e 

seminários presenciais, 

programados pela 

coordenação do curso;  

Subsidiar a avaliação 

do material didático e 

do ambiente de 

aprendizagem 

sugerindo mudanças 

para a melhoria de 

sua eficiência.  

Estimular os cursistas 

à realização das 

atividades propostas e 

grupos de estudos; 

 

Participar da correção das 

avaliações, tanto 

presenciais como a 

distância, bem como da 

elaboração de gabaritos, 

sempre que solicitado;  

Realizar a orientação 

aos alunos em suas 

atividades; 

colaborando na 

construção do 

conhecimento pelo 

aluno e com o 

desenvolvimento do 

Curso como um todo, 

sugerindo melhorias 

no material didático, 

propondo atividades, 

aplicando 

instrumentos de 

avaliação e 

participando do 

processo de avaliação 

da aprendizagem do 

aluno e do sistema de 

EAD.  

Acompanhar os 

trabalhos dos 

cursistas, esclarecer 

suas dúvidas e 

responder em, no 

máximo, 24 horas os 

emails recebidos; 

 

Apresentar o relatório final 

de atividades à 

Coordenação do Curso, até 

15 (quinze) dias corridos 

após o término da 

disciplina, visando 

Trabalhar em equipe 

com o tutor presencial 

e com a Coordenação 

de Tutoria, visando o 

desenvolvimento do 

Curso como um todo.  

Atender as consultas 

dos estudantes, 

sempre incentivando-

os a encontrar a 

resposta e 

certificando-se de que 
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avaliação da mesma. 

 

a dúvida foi sanada.  

Obedecer à hierarquia de 

subordinação do Programa 

Rede eTec 

Brasil/SETEC/MEC; 

Auxiliar os Tutores 

Presenciais dos Polos 

e os alunos a 

resolverem as dúvidas 

com relação à 

utilização dos 

recursos tecnológicos 

necessários ao 

desenvolvimento das 

atividades no 

ambiente virtual de 

aprendizagem.  

Encorajar e auxiliar 

os estudantes na 

busca de informações 

adicionais nas mais 

diversas fontes de 

informação: 

bibliotecas virtuais, 

endereços eletrônicos, 

bibliotecas, etc.  

 

Participar da capacitação de 

tutores e da etapa 

preparatória dos alunos; 

Participar das 

atividades de 

capacitação/avaliação 

de tutores pelos 

professores 

coordenadores do 

curso e de disciplina;  

 

Comunicar-se com os 

alunos que não 

procuram a tutoria a 

distância ou ausentes 

nas avaliações, 

através de 

email/telefone, 

encorajando-os a 

recorrer à tutoria a 

distância/presencial 

como um auxílio no 

processo de 

aprendizagem.  

 

Participar das reuniões da 

equipe de tutoria para o 

planejamento conjunto; 

Conhecer o projeto 

didático pedagógico 

do curso e o material 

didático da disciplina 

ou do componente 

curricular sob sua 

responsabilidade, 

demonstrando 

domínio do conteúdo 

específico da área;  

Estabelecer contato 

com os alunos. 

 

Cumprir o cronograma de 

atividades do curso; 

Orientar, através da 

prática, para a 

metodologia de 

educação a distância, 

enfatizando a 

necessidade de se 

adquirir autonomia de 

aprendizagem;  

Orientá-los sobre a 

importância da 

utilização de todos os 

recursos oferecidos 

para a aprendizagem;  

, motivar os alunos e 

criar oportunidades de 

interação e 

comunicação;  

 

Encaminhar Relatório 

Parcial e Relatório Final de 

acompanhamento de 

Desempenho da Turma para 

o Coordenador de Curso; 

Encorajar e auxiliar 

os estudantes na 

busca de informações 

adicionais nas mais 

diversas fontes de 
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informação: 

bibliotecas físicas 

e/ou virtuais, 

endereços eletrônicos, 

bibliotecas, etc;  

O tutor a distância deverá 

participar de reuniões e 

correções de provas 

previamente agendadas, 

presenciais ou não, com o 

Coordenador de Tutoria, o 

Professor Formador e a 

Coordenação do Curso.  

Auxiliar o professor 

coordenador de 

disciplina, em todas 

as suas funções;  

  

Pode ser necessária a 

participação do tutor a 

distância em atividades 

presenciais nos polos de 

apoio presencial 

municipais. 

Conhecer o 

cronograma de estudo 

e das avaliações da 

disciplina sob sua 

responsabilidade;  

  

Elaborar os relatórios de 

desempenho, de 

regularidade dos alunos nas 

atividades e encaminhá-los 

à coordenação pedagógica; 

Auxiliar o professor 

coordenador de 

disciplina, na oferta 

de oportunidades de 

aprendizagem, através 

da plataforma (fórum, 

“chats”, construção de 

páginas da disciplina, 

formação de grupos 

de estudo virtuais, 

dentre outros);  

  

Participar de reuniões 

administrativas/pedagógicas 

durante o período de 

exercício da atividade; 

Acompanhar e 

atualizar as 

informações 

pertinentes à sua 

disciplina na 

plataforma;  

  

Participar da capacitação no 

AVA; 

Auxiliar o professor 

coordenador de 

disciplina na 

elaboração, 

preparação e teste de 

atividades práticas 

presenciais;  

  

Encaminhar problemas 

administrativos para a 

coordenação pedagógica; 

Conhecer o Projeto 

Pedagógico do Curso, 

sua organização, 

estrutura e 

funcionamento, o 

material didático das 

disciplinas e o sistema 

de tutoria; 

  

Elaborar os relatórios de 

regularidade dos alunos; 

Conhecer 

detalhadamente os 

materiais e 
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procedimentos da 

disciplina; 

Elaborar os relatórios de 

desempenho dos alunos nas 

atividades desenvolvidas; 

Executar o plano de 

ensino de acordo com 

a orientação do 

professor formador; 

  

Participação das atividades 

de treinamento e 

capacitação;  

Acompanhar as 

atividades do 

ambiente virtual de 

aprendizagem; 

  

Participação nas reuniões 

semanais de 

acompanhamento e 

avaliação da tutoria;  

Providenciar a 

abertura dos fóruns e 

chats, conforme 

planejamento prévio; 

  

Cumprimento da carga 

horária semanal de 

atividades;  

Aplicar avaliações 

das disciplinas do 

curso; 

  

Participar de cursos de 

capacitação para tutoria e 

de reuniões acadêmicas, 

quando solicitado pela 

coordenação;  

Informar ao 

coordenador de curso 

problemas e eventuais 

dificuldades no 

desempenho da 

função ou no 

ambiente do curso; 

  

Participar de reuniões 

agendadas pela 

coordenação.  

Facilitar aos alunos a 

compreensão da 

estrutura e da 

dinâmica dos 

módulos do curso; 

  

Participar das capacitações 

de tutoria promovidas pela 

coordenação do curso e 

cumprir o cronograma do 

curso; 

Acompanhar o 

desenvolvimento 

individual dos alunos 

e registrá-lo 

adequadamente; 

  

Informar ao Coordenador 

de tutoria e aos professores 

responsáveis pela disciplina 

problemas e eventuais 

dificuldades no 

desempenho da função ou 

no Ambiente do curso; 

Propor ao professor o 

acréscimo ou 

supressão de 

atividades, quando 

necessário; 

 

  

Acompanhar o 

desenvolvimento individual 

dos alunos de acordo com 

as orientações recebidas da 

coordenação do curso; 

O tutor a distância 

fará a orientação e o 

acompanhamento dos 

alunos, observando a 

participação e o 

envolvimento deles 

nas atividades 

desenvolvidas, 

considerando o 

compromisso com as 

atividades online sob 

sua responsabilidade 

direta.  
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Participação obrigatória em 

reuniões pedagógicas 

convocadas pela 

coordenação do curso; 

Também poderão 

atuar como 

orientadores 

acadêmicos e/ou 

como tutores de 

orientação, desde que 

atendam aos 

requisitos mínimos 

exigidos para essa 

função, quando forem 

oferecidas orientações 

  

Elaborar relatórios mensais, 

cujo modelo será fornecido 

pela Coordenação de 

tutoria, e encaminhá-lo no 

prazo estabelecido. 

Controlar e orientar 

os alunos quanto à 

realização de todas as 

atividades de início e 

no decorrer do curso; 

  

Acompanhar o 

desenvolvimento teórico-

metodológico do curso, 

mantendo contato 

permanente com os alunos, 

coordenadores e professores 

do curso; 

Planejar, em conjunto 

com a coordenação 

pedagógica e 

professor formador, 

as ações da tutoria a 

serem desenvolvidas 

no curso; 

  

 Acompanhar o cronograma 

do curso, bem como, as 

atividades junto aos 

professores e coordenação; 

Buscar soluções em 

conjunto com a 

coordenação 

pedagógica do curso 

para os obstáculos 

que surgirem; 

  

 Participar das atividades 

dos encontros presenciais 

agendados durante o curso; 

Promover a interação 

entre aluno/aluno, 

aluno/tutor, 

aluno/formador, 

tutor/formador e 

aluno/coordenação; 

Trabalhar em 

colaboração com o 

professor, no 

acompanhamento das 

atividades avaliativas, 

no decorrer do 

componente 

permitindo o 

conhecimento e 

evolução de seu 

aprendizado; 

  

Elaborar relatório mensal 

de atividades e avaliação 

das ações de tutoria 

desenvolvidas no curso 

junto à coordenação de 

tutoria. 

Interação com o 

estudante, através de 

diversas mídias, 

  

Avisar previamente a 

Coordenação de Tutoria, 

caso necessite ausentar-se 

Acompanhar as 

atividades do 

ambiente virtual de 
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do curso por algum motivo. aprendizagem – 

AVA; 

Participar das atividades de 

capacitação/avaliação de 

tutores propostas pela 

Diretoria Adjunta de 

Tutoria e pelas 

coordenações de tutoria dos 

cursos e coordenadores de 

disciplina.  

Coordenar as 

atividades docentes a 

distância; 

  

Conhecer o projeto didático 

pedagógico do curso e o 

material didático da 

disciplina sob sua 

responsabilidade, 

demonstrando domínio do 

conteúdo da área.  

Mediar a 

comunicação de 

conteúdos entre o 

professor e o cursista; 

  

Conhecer o cronograma de 

estudo e das avaliações das 

disciplinas sob sua 

responsabilidade e ajudar os 

estudantes a se manterem 

atualizados. 

Elaborar e corrigir, 

juntamente com o 

professor formador, 

as atividades 

avaliativas. 

  

Conhecer a estrutura de 

funcionamento da sala de 

tutoria da universidade 

onde atua.  

Faz o 

acompanhamento das 

atividades do curso 

por meio do 

Ambiente Virtual de 

Ensino e 

Aprendizagem 

(AVEA) 

  

Cumprir com pontualidade 

os horários de atendimento 

aos alunos na sala de tutoria 

das universidades, de 

acordo com o estabelecido 

pela Coordenação do Curso 

e Diretoria Adjunta de 

Tutoria, bem como as 

tarefas designadas pela 

Coordenação do Curso.  

Acompanhamento 

regular dos Fóruns de 

Conteúdo e de Bate-

papo;  

  

Emitir relatórios periódicos 

com o registro da 

participação do estudante, 

suas principais dúvidas e 

respectivas orientações e 

encaminhamentos e 

registros de informações 

sobre os tipos e os níveis de 

dificuldades que os 

estudantes apresentam em 

relação a tópicos das 

disciplinas e respectivo 

material didático.  

Checagem regular de 

emails e mensagens; 

acompanhamento das 

atividades de 

avaliação dos 

Módulos, de acordo 

com os critérios 

estabelecidos pelo 

curso, elaborando 

comentários 

detalhados e 

recorrendo a fontes 

adicionais para 

fornecer auxílio e 

  



205 
 

informações aos 

especializandos;  

Participar da correção das 

avaliações tanto presenciais 

como a distância, bem 

como da elaboração de 

gabaritos, sempre que 

solicitado.  

Realização de busca 

ativa dos alunos em 

caso de não acesso a 

plataforma por 

período predefinido e 

participação nos 

encontros presenciais.  

  

Participar do processo de 

avaliação do material 

didático do CEDERJ, 

quando solicitado.  

Função principal o 

atendimento de 

questões de 

aprendizagem e de 

metodologia, bem 

como saber utilizar 

adequadamente as 

ferramentas síncronas 

e assíncronas 

  

Participar das visitas 

presenciais aos polos, 

sempre que solicitados 

pelas Coordenações 

Conhecer os 

materiais, 

procedimentos e 

recursos tecnológicos 

a serem usados na 

disciplina, bem como 

providenciar a 

organização dos 

recursos e atividades 

a serem 

disponibilizados para 

os alunos no ambiente 

Moodle, de acordo 

com o planejamento 

do formador;  

Participar de 

encontros presenciais 

sempre que 

necessário;  

  

Elaborar relatório mensal 

de atividades e avaliação 

das ações de tutoria 

desenvolvidas no curso 

junto à coordenação de 

tutoria.  

Orientar os estudantes 

na indicação de 

livros, periódicos, 

artigos, dissertações, 

teses, dentre outros, 

que possam auxiliá-

los no 

desenvolvimento de 

suas atividades 

acadêmicas;  

  

 Participar de reuniões 

periódicas junto à 

coordenação e docentes do 

curso, para planejamento e 

avaliação das atividades. 

Acompanhar as 

atividades discentes, 

conforme o 

cronograma do curso, 

e informar ao 

professor formador e 

à Coordenação de 

Tutoria, sobre 
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eventuais problemas 

e/ou dúvidas surgidas 

no exercício da sua 

função;  

Participar obrigatoriamente 

das reuniões semanais da 

equipe de tutores e 

professores 

Pesquisadores, convocadas 

pela Coordenação do Curso. 

Manter registro 

semanal das correções 

dos trabalhos 

realizados pelos 

alunos;  

  

Difundir informações da 

Coordenação e dos 

Professores. 

Mediar a 

comunicação de 

conteúdo entre o 

professor formador de 

cada módulo e os 

cursistas; 

  

Garantir a observância e o 

cumprimento das normas 

institucionais. 

Facilitar aos cursistas 

a compreensão da 

estrutura e da 

dinâmica das 

disciplinas; 

  

Auxiliar a coordenação do 

polo no processo de 

organização, fiscalização e 

Aplicação das avaliações 

presenciais; 

Desenvolver postura 

proativa – 

desenvolvimento de 

projetos, técnicas de 

estudo, estratégias de 

aprendizagem que 

visam fortalecer a 

autonomia do aluno; 

  

 Debater no fórum da 

tutoria no ambiente 

virtual, os conteúdos 

do curso;  

  

 Acompanhar os 

cursistas no acesso 

virtual ao ambiente 

MOODLE e, quando 

for o caso, sugerir a 

coordenação do curso, 

soluções para as 

dificuldades dos 

cursistas no ambiente 

virtual; 

  

  Atender e orientar os 

alunos nas questões 

teórico-metodológicas 

do curso; 

  

  Acompanhar o 

trabalho dos alunos, 

orientando, dirimindo 

dúvidas, favorecendo 

a discussão, dos 

conteúdos e práticas 

em desenvolvimento, 
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em sintonia com as 

propostas e o 

planejamento do 

professor; 

  Realizar a correção e 

retorno das 

atividades 

propostas, além dos 

trabalhos de 

recuperação e final 

dos alunos; 

  

  Conhecer o perfil de 

cada aluno do seu 

polo, facilitando a 

interação e a 

avaliação do 

desempenho. 

  

 Orientar os alunos, 

para o método de 

educação à distância, 

enfatizando a 

necessidade de se 

adquirir autonomia de 

aprendizagem e sobre 

a importância da 

utilização de todos os 

recursos oferecidos 

para a aprendizagem.  

  

 Auxiliar o professor 

coordenador de 

disciplina na oferta de 

oportunidades de 

aprendizagem através 

da plataforma (fórum, 

“chats”, construção de 

páginas da disciplina, 

formação de grupos 

de estudo virtuais, 

etc), acompanhando e 

atualizando as 

informações 

pertinentes à sua 

disciplina na 

plataforma.  

  

 Auxiliar o professor 

coordenador de 

disciplina na 

elaboração, 

preparação e teste de 

atividades práticas 

presenciais.  

  

 Atender e orientar os 

alunos nas questões 

teórico-metodológicas 

do curso;  
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  Acompanhar o 

trabalho dos alunos, 

orientando, dirimindo 

dúvidas, favorecendo 

a discussão, dos 

conteúdos e práticas 

em desenvolvimento, 

em sintonia com as 

propostas e o 

planejamento do 

professor; 

  

 Realizar a correção e 

retorno dos trabalhos 

acadêmicos, além dos 

trabalhos de 

recuperação e final 

dos alunos;  

  

  Acompanhar o 

cronograma do curso, 

bem como, as 

atividades junto aos 

professores e 

coordenação;  

  

  Participar das 

atividades dos 

encontros presenciais 

agendados durante o 

curso;  

  

  Participar das 

reuniões pedagógicas 

  

 Elaborar os relatórios 

de regularidade dos 

alunos E  elaborar os 

relatórios de 

desempenho dos 

alunos nas atividades 

  

 Aplicar avaliações à 

distância; 

  

 Coordenar as 

atividades à distância; 

 

  

 Mediar à 

comunicação de 

conteúdos entre o 

professor e o cursista; 

  

 Mediar o processo de 

ensino aprendizagem 

  

 Corrigir as avaliações 

presenciais e discutir 

os resultados com o 

professor pesquisador 

Das disciplinas; 

  

 Assessorar os tutores 

presenciais no que diz 
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respeito ao estudo e à 

discussão dos 

Conteúdos abordados 

nos materiais 

didáticos do Curso e 

ao atendimento aos 

alunos 

 

 

 


