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RESUMO 

 

Este trabalho analisa como a gestão da tutoria, em projetos de formação continuada 
de professores para atendimento a grandes demandas, possibilita novas 
abordagens pedagógicas em Educação a distância. O cenário de estudo é o curso 
de formação do concurso público para provimento de cargo efetivo de professor de 
educação básica - II da Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Professores da 
Secretaria de Estado da Educação de São Paulo do qual participaram dez mil 
professores-candidatos - inaugurando novo espaço de formação docente - no ano 
de 2010. Pautam-se as pesquisas e reflexões finais pelas concepções teóricas de 
Fernando José de Almeida, Maria Elizabeth de Almeida, Maria da Graça Moreira da 
Silva, Maria Luiza Belloni, Michel Moore e Greg Kearsley, e José Manuel Moran 
sobre EaD, em suas diversas formas. Pautam-se também por elas as análises das 
questões referentes à quantidade e qualidade dos cursos oferecidos, suas 
metodologias, desafios, possibilidades e a gestão da tutoria. A metodologia de 
pesquisa utilizada foi a qualitativa com finalidade exploratória e descritiva por meio 
da análise bibliográfica e documental sobre os relatórios de atividades da gestão da 
tutoria, os manuais do tutor, assistente de tutoria e coordenador de tutoria, os guias 
de orientações metodológicas para cada módulo do Curso. Constituíram-se 
importantes objetos de análise o relatório dos questionários de avaliação do curso 
respondidos pelos cursistas e os questionários de avaliação do curso respondidos 
pelos tutores. A análise destes documentos verificou o desenvolvimento de 
estratégias da gestão da tutoria que propiciam à equipe de acompanhamento e 
tutoria, formação contínua que envolve as três dimensões de um projeto de 
Educação a Distância: político-administrativa, pedagógica e tecnológica e que 
permeiam todas as fases do curso. A pesquisa conclui que a gestão pedagógica da 
tutoria propicia a criação de uma rede colaborativa de aprendizagem e possibilita 
novas e eficazes abordagens pedagógicas em cursos de EAD para atendimento a 
grandes demandas de formação docente. 
 
 
Palavras-chave: educação a distância, gestão da tutoria, currículo, formação de 
professores, tecnologias da informação e comunicação, gestão pedagógica. 

 

 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

This paper examines how the management of mentoring in continued education 
programs for teachers to meet the large demands, enables new pedagogical 
approaches in distance education. The scenario study is the ongoing formation of the 
public tender for the provision of effective position of elementary school teacher - II 
School of Education and Training of Teachers of State Secretariat of Education Sao 
Paulo attended by ten thousand teacher‟s candidates - opening new space for 
teacher training - in 2010. Are driven research and final remarks by theoretical 
conceptions of Fernando José de Almeida, Maria Elizabeth de Almeida, Maria da 
Graça Moreira da Silva, Maria Luiza Belloni, Michael Moore and Greg Kearsley, and  
Jose Manuel Moran on Distance Education, in its various forms. Be guided by them 
also analyzes the issues relating to the quantity and quality of courses offered, 
teaching methodologies, challenges, opportunities and management mentoring. The 
research methodology used was qualitative exploratory and descriptive purpose by 
means of literature review and documentary reports on the activities of management 
mentoring, manuals tutor, assistant coordinator of tutoring and mentoring, guides 
methodological guidelines for each module of the course. Constituted important 
objects of analysis the report of the course evaluation questionnaires answered by 
the course participants and course evaluation questionnaires answered by tutors. 
The analysis of these documents verified the development of management strategies 
that provide mentoring to the team monitoring and mentoring, training that involves 
the three dimensions of a project on Distance Education: political-administrative, 
pedagogical and technological developments that permeate all stages the course. 
The research concludes that the management of educational tutoring provides the 
creation of a collaborative network of learning and enables new and effective 
teaching approaches in distance education courses to meet the high demands of 
teacher training. 
 
 
Keywords: distance education, management mentoring, curriculum, teacher training, 
information technology and communication, educational management. 
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INTRODUÇÃO 

Apresenta-se uma retrospectiva da formação acadêmica e profissional nas 

áreas de educação e tecnologia, e como elas se integram na formação e pesquisa 

sobre tecnologia educacional, formação de educadores para uso das tecnologias e 

EaD por meio de ambientes virtuais de aprendizagem do pesquisador. 

 

1.1 Retrospectiva Epistemológica 

Fazendo uma analogia de uma retrospectiva em vídeo, composta de fotos, 

filmes, músicas, sons e diversos outros arquivos, cada qual disposto em uma linha 

do tempo, com nossa história de vida, é possível imaginá-la como produto de 

diversos fragmentos que ocorrem paralelamente ao longo de nossa linha do tempo, 

produzindo um filme inacabado onde somos ao mesmo tempo o ator principal, 

coadjuvante, produtor, diretor e crítico, na busca constante de conquista do “Oscar” 

em todas as categorias, se entrelaçando com diversos outros filmes, muitas vezes 

de forma inconsciente, produzindo o grande filme da história da humanidade.  

Utilizarei esta analogia da produção do vídeo para desenvolver uma 

retrospectiva epistemológica, na tentativa de desmembrar e explicitar algumas linhas 

principais que contribuíram ou influenciaram para que eu estivesse neste momento 

de minha vida, concluindo esta tese. 

1.1.1 Linha do tempo tecnológica 

Meu primeiro contato com as tecnologias foi aos quatorze anos no curso de 

Mecânica Geral do SENAI, e aos dezessete ingressei no ensino médio técnico em 

eletrônica, atuando nesta área até os dias atuas, sendo a vinte anos como técnico 

de sistemas metroviários no Metrô de São Paulo. 

A experiência nesta área foi muito interessante por conta da necessidade de 

acompanhar de perto a evolução tecnológica de diversos sistemas e dispositivos.   

1.1.2 Linha do tempo acadêmica 

Minha linha do tempo acadêmica iniciou aos seis anos de idade, no antigo 

pré-primário de uma escola pública da rede municipal na periferia norte da cidade de 

São Paulo, mas vou avançar o controle e chegar rapidamente na universidade... 
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Após dois anos de ingresso no Metrô, fui convidado a participar de um projeto 

desenvolvido em parceria com o SENAI-SP para ministrar aulas em um curso de 

matemática destinado a funcionários que trabalhavam nas oficinas dos pátios de 

estacionamento dos trens do Metrô. 

Esta experiência despertou meu interesse pela docência e no ano de 1994 

iniciei o curso de licenciatura em Matemática no IME-USP.  

Apesar de ser um excelente curso, era visível a dicotomia existente entre o 

ensino da Matemática, ministrado no Instituto de Matemática, e as disciplinas 

pedagógicas, ministradas na Faculdade de Educação apenas a partir do segundo 

ano de curso, existindo um distanciamento, não apenas físico por conta dos prédios 

serem distantes, mas também no discurso e concepção sobre Educação 

Matemática, ocorrendo o mesmo com as disciplinas ministradas no Instituto de 

Física. 

Identifiquei-me com as disciplinas ministradas na faculdade de Educação 

reforçando minha vocação em lecionar, ingressando, ainda enquanto estudante, na 

rede pública estadual de São Paulo.  

Nesta época, 1998, também estava se implantando na rede estadual os 

primeiros laboratórios de informática, composto de alguns computadores e softwares 

educativos. 

Durante a graduação, participei de alguns cursos e oficinas sobre softwares 

para ensino de matemática e física, despertando meu interesse pelo tema.  

Conversei com a direção da escola que me autorizou a explorar os recursos 

disponíveis no laboratório de informática a fim de desenvolver algum projeto junto 

aos alunos, iniciando desta forma outra linha do tempo que integrava a acadêmica e 

a tecnológica. 

1.1.3 Linha do tempo da tecnologia educacional 

Iniciei minha exploração a fim de descobrir os recursos disponíveis naquele 

laboratório de informática e iniciei uma análise dos softwares voltados à disciplina de 

Matemática.  

Minha movimentação no laboratório passou a despertar o interesse dos 

demais professores e começaram a me questionar se haveria curso para os 

professores, até que a direção da escola solicitou se eu poderia desenvolver 
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algumas oficinas para os demais professores, disponibilizando para isto os horários 

de HTPC que dispúnhamos semanalmente.  

Passei a ministrar algumas oficinas sobre o uso do computador, porém sem 

nenhum vínculo com a utilização pedagógica, pois minhas experiências eram mais 

voltadas ao funcionamento e utilização do computador e alguns softwares aplicativos 

como editores de texto, planilhas de dados e apresentação de slides, decorrente dos 

cursos que fiz na área de manutenção e durante a graduação.  

Minha ideia era de que, com os conceitos básicos e um pouco de domínio da 

máquina, os professores se dispusessem a explorar os softwares educativos 

específicos de suas áreas, desenvolvendo projetos junto aos alunos, porém não 

havia um projeto estruturado e as oficinas foram ficando cada vez mais vazias, até 

que decidi desenvolver retomar a proposta inicial de desenvolver algumas atividades 

com meus alunos. 

Iniciei algumas pesquisas sobre Informática na Educação em revistas, livros e 

na Internet, me deparando com alguns cursos de especialização em tecnologia 

educacional, e em 2000 iniciei o curso de especialização em tecnologias interativas 

aplicadas à Educação oferecido pela COGEAE PUC-SP ao mesmo tempo em que 

abandonava a rede estadual de ensino para lecionar na rede municipal, em 

decorrência da aprovação em concurso público.  

Na rede municipal, constatei outro modelo de utilização dos computadores, 

pois havia na escola a figura do POIE - Professor Orientador de Informática 

Educativa, responsável pelo laboratório de Informática e pelas atividades de 

capacitação dos professores, auxiliando-os também nas atividades com os alunos.  

No curso de especialização conheci diversos professores que atuavam como 

orientadores de informática nas redes pública e privada, propiciando uma discussão 

muito interessante sobre os modelos de atuação deste orientador.  

Infelizmente, após seis meses lecionando na rede municipal fui obrigado a 

pedir exoneração. Conclui o curso de especialização, o qual me deu subsídios 

teóricos e práticos para que eu pudesse desenvolver projetos com alunos e 

professores, porém o fato de não mais lecionar dificultou uma maior reflexão e 

compreensão sobre a utilização das tecnologias na prática docente.  

Em 2001, ingressei no mestrado em Educação: currículo da PUC/SP com o 

objetivo de dar continuidade às minhas pesquisas sobre tecnologia educacional e 
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com a inquietação sobre a não utilização dos recursos tecnológicos, especialmente 

o computador, pelas escolas.   

Minha orientadora no mestrado foi a profa. Dra. Maria Elizabeth de Almeida, 

que conhecia bem a situação da informática nas escolas públicas, principalmente da 

rede estadual, pois foi uma das coordenadoras do Projeto PEC-IEB, 1997-1998, de 

formação de professores em informática da rede estadual de São Paulo, objeto de 

pesquisa de sua tese de doutorado (ALMEIDA, 2000).  

No segundo semestre de 2001, passei a integrar um grupo composto por 

pesquisadores e professores-multiplicadores dos diversos Núcleos de Tecnologia 

Educacional - NTE com o objetivo de analisar e discutir sobre o desenvolvimento de 

um ambiente virtual de aprendizagem - AVA destinado ao desenvolvimento de 

atividades de ensino e aprendizagem a distância via Internet, denominado de 

eProinfo. Iniciava aqui outra linha do tempo, da Educação a Distância através de 

ambientes virtuais de aprendizagem. 

1.1.4 Linha do tempo da EaD 

Simultaneamente às minhas pesquisas sobre a estrutura de funcionamento e 

recursos disponíveis no AVA eProinfo, durante as aulas de algumas disciplinas do 

mestrado outro AVA, o TelEduc, era utilizado como apoio aos momentos presenciais 

e a distância, tanto para as interações entre alunos e professores como objeto de 

reflexão e análise sobre a utilização destes ambientes no desenvolvimento de 

atividades online, emergindo temas como interação, mediação, colaboração e tutoria 

online.   

Estas experiências propiciaram tanto subsídios técnicos sobre os recursos, 

ferramentas e estrutura de funcionamento dos AVA, como também teóricos sobre a 

utilização destes ambientes no desenvolvimento de atividades a distância. Porém, 

foi a partir da participação em projetos de formação de educadores através do 

eProinfo que consolidei minha trajetória na pesquisa sobre EaD.  

Minha primeira oportunidade em participar de um projeto utilizando um AVA, 

no caso o eProinfo, foi no Projeto de Cooperação Internacional desenvolvido pelo 

MEC - Ministério da Educação, em parceria com a OEA - Organização dos Estados 

Americanos, onde a PUC/SP, através do Programa de Pós-graduação em 

Educação: Currículo - CED, junto com o Núcleo de Informática Aplicada à Educação 
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– NIED, da Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, e com o Laboratório 

de Estudos Cognitivos – LEC, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – 

UFRGS, onde criaram o Centro Virtual Interamericano de Formação Solidária, que 

tinha como objetivo desenvolver cursos a distância voltados para educadores 

localizados em diversas regiões do Brasil e em alguns países parceiros.  

O curso ministrado pela PUC foi o Seminário: Projetos Educacionais com 

carga horária de vinte horas, ministrado pela profa. Dra. Maria Elizabeth de Almeida, 

no qual atuei concomitantemente como monitor do curso e administrador ambiente 

eProinfo. Foram atendidas duas turmas de vinte e cinco educadores cada, nos anos 

de 2001 e 2002.  

Em seguida, participei do Projeto de formação de gestores escolares para a 

inserção das TIC - tecnologias de informação e comunicação - na escola, 

desenvolvido em parceria entre a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, por 

meio do Programa de Pós-Graduação em Educação: Currículo, a Universidade 

Federal do Pará – UFPA, o ProInfo/SEED e a Secretaria Estadual de Educação do 

Pará, contando ainda com o apoio dos Núcleos de Tecnologia Educacional – NTE, 

pertencentes às Secretarias Estaduais de Educação da Região Norte do Brasil.  

Este projeto atendeu 340 gestores escolares, dentre diretores, vice-diretores e 

coordenadores pedagógicos de escolas públicas dos Estados pertencentes àquela 

região.  

As ações de formação se realizaram na modalidade semipresencial, utilizando 

o ambiente eProinfo, e minha atuação neste projeto foi como administrador deste 

ambiente. Este projeto foi objeto de pesquisa de minha dissertação de mestrado 

(SAPUCAIA, 2004). 

Durante o mestrado, participei também de dois projetos com o uso do 

ambiente eProinfo: o Projeto de formação de coordenadores do Ensino Médio, TV 

Escola, ProInfo e Educação Especial para gestão das TIC e o Projeto de formação 

de gestores escolares para utilização das TIC, destinado aos gestores das escolas 

das regiões Nordeste e Centro-Oeste do Brasil, ambos ocorridos entre 2002 e 2003. 

Após a defesa do mestrado, em junho de 2004, iniciei meu trabalho no Projeto 

Gestão Escolar e Tecnologias, uma parceria entre a PUC/SP, através do programa 

de pós-graduação em Educação: currículo, a Microsoft Educação e a Secretaria de 

Educação do Estado de São Paulo, com o objetivo inicial de atender a 12 mil 
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gestores de escolas públicas da rede estadual em um período de dois anos, 

distribuídos em cursos com duração de quatro meses.  

Este projeto tinha como diferencial em relação aos projetos desenvolvidos nas 

regiões Norte e Nordeste, o fato de que além da formação dos alunos-gestores da 

rede estadual, havia também a proposta da formação de profissionais da própria 

rede para atuar como professores do curso a fim de possibilitar a continuidade e 

expansão do projeto aos demais gestores não atendidos neste período inicial, sendo 

designados para este objetivo os supervisores de ensino e os assistentes técnicos 

pedagógicos dos núcleos de tecnologia educacional que atuavam nas diretorias de 

ensino. 

Para esta capacitação, estes profissionais atuavam durante um semestre 

como monitores do curso, onde desenvolviam as atividades com os demais alunos-

gestores ao mesmo tempo em que apoiavam aos professores no desenvolvimento e 

acompanhamento da turma tanto nos momentos presenciais como no ambiente 

virtual, sendo orientados por estes no intuito de prepará-los para o segundo 

momento do projeto, quando eles assumiam a turma como professores e eram 

orientados pelos professores do projeto. 

Esta foi uma das mais importantes fases de minha formação na área da EaD, 

pois expandia minha atuação de administrador de um AVA e passava a coordenar e 

orientar uma equipe de técnicos e estagiários responsáveis pelo design e produção 

web do conteúdo do curso e o suporte técnico aos usuários do portal onde estava 

hospedado o AVA.  

Além do suporte, atuei na capacitação dos professores e monitores do projeto 

para o uso do AVA e outros recursos tecnológicos disponibilizados aos cursos e tive 

minha primeira atuação como professor junto a uma turma do projeto, propiciando 

uma reflexão mais profunda sobre o papel do professor em ambiente virtual, além de 

uma melhor integração entre a equipe do suporte técnico, a qual orientava, e a 

equipe de professores do projeto. 

Porém, apesar de riquíssima esta experiência, confesso que ela não foi tão 

bem sucedida como eu esperava, pois era grande o desafio em mudar de função a 

todo o momento e, também por conta da expansão do projeto para outros Estados, 

acabei me dedicando apenas à orientação da equipe de suporte e desenvolvimento.  
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Em 2005, o projeto ampliou seu atendimento aos gestores de escolas 

públicas da Secretaria da Educação do Estado de Goiás – SEDUC/GO, com a 

proposta de capacitar 1.500 gestores. Foi um segundo desafio, pois possuía algum 

conhecimento da rede pública paulista e foi interessante conhecer um pouco do 

contexto da rede estadual goiana, onde tive a oportunidade de visitar durante a 

formação dos profissionais da SEDUC que atuaram como monitores e professores 

no curso. 

Em 2006, além dos cursos das redes de São Paulo e Goiás, um dos maiores 

desafios foi a parceria com o CONSED – Conselho Nacional de Secretários de 

Educação para o atendimento a outros nove Estados brasileiros: Bahia, Distrito 

Federal, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Santa 

Catarina e Tocantins, com a proposta de atender aproximadamente 16.000 gestores 

das escolas públicas destes Estados, o que obrigou a aumentar a estrutura e o 

número de profissionais da equipe de suporte e produção de conteúdo.  

Uma discussão interessante nesta fase do projeto foi quanto à questão da 

contextualização e customização na produção de conteúdos para o curso, devido ao 

fato de ser necessário desenvolver um conteúdo que atendesse aos objetivos 

básicos do projeto ao mesmo tempo em que respeitasse o contexto de cada Estado. 

O projeto sempre tivera como um de seus princípios básicos o respeito ao 

contexto de cada turma, propondo além do conteúdo básico do curso, diversas 

bibliografias e referências de apoio aos professores e alunos-gestores a fim de suprir 

estas necessidades.  

Porém, o modelo utilizado no CONSED era diferente de São Paulo e Goiás no 

perfil dos professores que atuariam nos cursos. Enquanto nos dois Estados os 

professores da turma inicialmente eram mestres e doutores da PUC/SP e os 

profissionais das Secretarias eram monitores inicialmente e após um semestre de 

formação assumiam as turmas sob orientação dos coordenadores de turma, no 

CONSED os profissionais das Secretarias de Educação parceiras não passaram 

pela etapa de monitoria, assumindo as turmas quase que simultaneamente à sua 

formação, deslocados de um ou dois módulos, onde eram orientados a distância 

pelos professores/orientadores da PUC. 

Como experiência, destaco o desenvolvimento de uma “versão para 

professor” do conteúdo do curso, quase que nos moldes de um livro didático do 
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professor, onde existiam links e referências para auxiliar o professor na 

compreensão dos conceitos e objetivos das atividades propostas, além dos demais 

materiais de apoio, como guia do professor, textos de apoio e outras referências que 

contribuíssem para o desenvolvimento do curso junto aos alunos-gestores. O 

conteúdo do curso também ficou mais “fechado” de modo a garantir os objetivos 

básicos e possibilitar o atendimento à diversidade de contextos dos alunos-gestores 

participantes, porém com propostas de atividades e trabalho de conclusão do curso 

que propiciaram a contextualização. 

Outro destaque foi a logística demandada neste projeto com o CONSED, pois 

gerenciamos em um semestre, simultaneamente, mais de quatrocentas turmas de 

alunos-gestores, sendo a maior dificuldade atender as demandas dos encontros 

presenciais que muitas vezes provocavam uma extrema lentidão e até queda do 

ambiente virtual.  

Por último, destaco também a dificuldade da gestão da tutoria neste projeto 

do CONSED e também de GO e SP, pois o ambiente não dispunha de um 

instrumento de acompanhamento dos acessos dos professores e monitores no 

curso, o que é comum na maioria dos ambientes virtuais, que são dotados de 

ferramentas avançadas de acompanhamento dos alunos, mas que deixam muito a 

desejar no acompanhamento dos demais personagens que atuam nos cursos.  

É possível imaginar a dificuldade de gerenciar a atuação de mais de mil 

professores nas turmas a distância, sendo feito praticamente “um a um”, acessando 

as turmas ou através dos relatórios de acompanhamento dos alunos, que davam 

indícios da presença ou não dos professores nas turmas.  

Esta experiência do projeto com o CONSED se constitui uma das principais 

justificativas pelo interesse sobre o tema desta tese, após o ingresso no doutorado.   

 

1.2 O ingresso no doutorado: novas linhas do tempo 

Em 2007 ingressei no doutorado deste Programa de Pós-graduação em 

Educação: Currículo com a proposta de analisar as questões multidisciplinares na 

gestão tecnológica de projetos de EaD. 

Atuando ainda no Projeto Gestão Escolar e Tecnologias, participei de outro 

projeto, com um modelo de parceria, agora com as universidades, com o objetivo de 

capacitar professores e pesquisadores das universidades locais para o atendimento 
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da demanda das secretarias de educação dos Estados, denominado Projeto 

CONSED-Universidades, onde ao final da formação inicial em que orientamos estes 

pesquisadores das universidades, transferimos para eles todo o conteúdo do curso, 

além dos procedimentos e instrumentos de avaliação. Nesta fase, atuei como 

orientador dos professores da UFC junto aos alunos-gestores dos estados do Ceará 

e Piauí.  

Em 2009, participei também da formação de gestores das escolas técnicas e 

faculdades de tecnologia do Centro Paula Souza, tendo como grande diferencial ser 

uma rede que dispõe, além das tecnologias de informação e comunicação, de outras 

tecnologias disponíveis para os cursos tecnológicos em nível médio e superior.  

Também atuei como professor em um curso de especialização para formação 

de orientadores de aprendizagem para EaD do Centro Paula Souza, que tinha como 

público alvo os orientadores responsáveis pela formação dos professores das 

escolas públicas que atuavam no Telecurso Tec. 

Estas experiências em EaD, principalmente nos projetos de atendimento à 

grandes demandas de educadores, despertaram meu interesse pelo objeto de 

pesquisa de minha tese: analisar o curso de formação para o concurso público para 

provimento do cargo de professor de Educação Básica II da escola de Formação e 

Aperfeiçoamento de Professores da secretaria do estado da Educação de São 

Paulo. 

 
1.3 Cenas do próximo capítulo: o problema de pesquisa 

As pesquisas na pós-graduação e a atuação em projetos de Educação a 

Distância – EaD na formação de educadores para o uso das tecnologias de 

informação e comunicação – TIC propiciaram uma experiência ímpar e uma visão 

crítica sobre o desenvolvimento de projetos utilizando esta modalidade de ensino na 

formação de educadores, principalmente por conta de atuar nos diversos setores 

dos projetos de EaD: tutoria, suporte técnico, design, elaboração de conteúdo, 

planejamento, orientação pedagógica e tecnológica, logística, avaliação.  

Entretanto, muitas dúvidas, apreensões, e até mesmo decepções, emergiram 

deste processo pessoal de formação. Uma destas decepções fica a cargo do 

preconceito que a sociedade ainda tem sobre a Educação a Distância e a dificuldade 

muitas vezes em compreender que a Educação Brasileira, com sua dimensão física 
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e diversidades regionais de todos os tipo não pode prescindir da utilização da EaD 

no desenvolvimento de projetos voltados à formação de educadores.  

São mais de 300 mil escolas, das quais mais de 77% públicas, onde 

trabalham aproximadamente dois milhões de docentes nos diversos níveis de ensino 

da educação básica e que necessitam de formação continuada para atender às 

demandas da sociedade atual.  

Não existe estrutura física capaz de atender a este imenso número de 

docentes, motivo pelo qual a EaD se constitui uma grande aliada no 

desenvolvimento de projetos de formação e capacitação docente.   

Os projetos e pesquisas desenvolvidos pela PUC/SP e seus pesquisadores 

nesta área têm contribuído para elevar esta modalidade de ensino de um status de 

marginalidade para uma das principais soluções para atender às demandas e 

carências de formação, especialmente dos professores das redes públicas de 

ensino.  

Porém, o número de docentes com necessidades de formação continuada se 

constitui, além de objeto de pesquisa das universidades, um grande filão para um 

modelo mercantilista que vem crescendo no Brasil nas últimas décadas. Segundo 

(OLIVEIRA, 2009, p. 741)  

No Brasil, o processo de desenvolvimento de um setor empresarial na 
educação é antigo, remontando, pelo menos, ao período da ditadura militar. 
Entretanto, isso era dissimulado, pois a legislação proibia que as instituições 
de ensino, “pela sua natureza”, dessem lucro. Apenas com a promulgação 
da Constituição de 1988 é que se explicitou a possibilidade de existência de 
escolas com fins lucrativos. A posterior regulamentação desse dispositivo 
na Lei de Diretrizes e Bases e na legislação complementar acelerou o seu 
crescimento. 

Ainda, segundo este autor, “podem ser identificadas quatro consequências da 

globalização para a educação”: 

a) a crescente centralidade da educação na discussão acerca do 
desenvolvimento e da preparação para o trabalho, decorrente das 
mudanças em curso na base técnica e no processo produtivo;  

b) a crescente introdução de tecnologias no processo educativo, por meio 
de softwares educativos e pelo recurso à educação a distância;  

c) a implementação de reformas educativas muito similares entre si na 
grande maioria dos países do mundo; 

d) a transformação da educação em objeto do interesse do grande capital, 
ocasionando uma crescente comercialização do setor. (OLIVEIRA, 2009, p. 
740). 

A grande característica deste mercantilismo na Educação fica por conta da 

sistematização do ensino na Educação Básica, através do desenvolvimento de 
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materiais pedagógicos e pacotes educacionais que incluem desde a venda de 

apostilas e sistemas tecnológicos como softwares e aplicativos educacionais, até a 

formação em serviço dos professores destas redes, proliferando ainda as marcas 

através dos sistemas de franquias, e também no Ensino Superior, onde algumas 

instituições “menos sérias, costumam ver a EaD como um caminho para obter maior 

lucratividade” (MORAN, 2010), tornando a EaD como um sistema apostilado do 

ensino superior. 

Porém, é importante deixar claro que não existe a intenção de criticar o fato 

dos conteúdos da EaD se constituírem muitas vezes como apostilas virtuais e serem 

utilizadas em cursos de graduação, até porque a elaboração de conteúdos para EaD 

em ambientes virtuais de aprendizagem demanda um trabalho prévio de seleção, 

formatação, design instrucional, programação, hospedagem em servidor, criação de 

turmas, configuração de espaços de discussão, enfim uma preparação para receber 

os alunos e promover a interação e a aprendizagem, da mesma forma que ocorre na 

sala de aula presencial.  A questão é como estas características de produção de 

conteúdo para a EaD atendem aos anseios de um mercado educacional cada vez 

menos preocupado com a qualidade dos cursos oferecidos, investindo em sistemas 

computacionais com custos cada vez mais reduzidos. 

A grande preocupação, no entanto, é como possibilitar a autonomia do 

professor com sistemas cada vez mais fechados, sejam presenciais ou virtuais, no 

qual ele se constitui, muitas vezes, um mero reprodutor de um conteúdo. 

Em Política e Educação,Paulo Freire (2000, p.71) diz que a elaboração de 

pacotes conteudísticos a que se juntam manuais ou guias endereçados aos 

professores para o uso dos pacotes transpira o autoritarismo.  

De um lado, no nenhum respeito à capacidade crítica dos professores, a 
seu conhecimento, à sua prática; de outro, na arrogância com que meia 
dúzia de especialistas que se julgam iluminados elabora ou produz o 
„pacote‟ a ser docilmente seguido pelos professores que, para fazê-lo, 
devem recorrer aos guias. Uma das conotações do autoritarismo é a total 
descrença nas possibilidades dos outros. O máximo que faz a liderança 
autoritária é o arremedo de democracia com que às vezes procura ouvir a 
opinião dos professores em torno do programa que já se encontra, porém, 
elaborado. Em lugar de apostar na formação dos educadores o 
autoritarismo aposta nas suas “propostas” e na avaliação posterior para ver 
se o “pacote” foi realmente assumido e seguido. (FREIRE, 2000, p.71-72) 

Além da perda da autonomia do professor, atualmente também ocorre uma 

descaracterização da profissão docente por conta do ressurgimento da figura do 

tutor em EaD, representando muitas vezes uma desvalorização do trabalho docente. 
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Muitos educadores contratados para serem tutores em cursos de graduação a 

distância costumam atuar apenas como animadores de fóruns e chats, ou ainda 

quando não se opta por contratar tutores que não possuem formação para atuar 

nestas funções, especialmente alunos de graduação e pós-graduação, possibilitando 

assim burlar as exigências legais para o exercício da profissão docente e remunerá-

los apenas pelas horas prestadas.  

Entretanto, é comum encontrar referências, frequentemente distorcidas, à 

figura do tutor como um profissional inovador dentro da Educação, que atua como 

facilitador, estimulador, orientador do processo, parceiro de aprendizagem em 

comparação a uma figura obsoleta do professor enquanto um profissional limitado, 

apenas transmissor de conteúdo, que não domina as tecnologias. 

Assistimos com isto o mesmo fenômeno ocorrido quando diversos técnicos de 

informática invadiram os laboratórios das escolas para ensinar as crianças a utilizar 

o computador. Na verdade, a figura do tutor nas grandes estruturas de ensino é 

muitas vezes um simulacro de professor. 

Porém, a perspectiva deste trabalho não é aumentar a fileira de profissionais 

que, desconhecendo as possibilidades da EaD, simplesmente a criticam ou a 

negam, relegando-a a uma educação de segunda categoria.  

Pelo contrário, esta pesquisa pretende encontrar subsídios que apontem 

como uma adequada gestão pedagógica da tutoria, em projetos de formação 

continuada de educadores para grandes demandas, possibilita novas 

abordagens em Educação a Distância e o equacionamento entre quantidade de 

atendimento e qualidade nos cursos oferecidos.  

O objeto de estudo desta pesquisa será o curso de formação do concurso 

público para provimento de cargo efetivo de professor de Educação Básica II – 

PEBII da Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Professores da Secretaria da 

Educação do Estado de São Paulo.   

Como fonte de dados serão utilizados os dados do questionário de avaliação 

do curso PEB II – EFAP, coletados junto aos tutores do curso, alguns dados do 

questionário de avaliação do curso do concurso público PEBII coletados junto aos 

cursistas, os relatórios de atividades desenvolvidos pela equipe de gestão da tutoria, 

os manuais de apoio às equipes de acompanhamento e tutoria e os guias de 

orientações metodológicas ao acompanhamento dos módulos.  
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2. AS CONCEPÇÕES TEÓRICAS SUBJACENTES 

O capítulo traz concepções teóricas da EaD, em suas diversas formas e 

abordagens, a legislação sobre EaD, as questões referentes à quantidade e 

qualidade nos cursos oferecidos, resultados esperados e atingidos de alguns 

projetos de formação de professores por meio da EaD. 

Tratará também da EaD no âmbito de suas competências, metodologias, 

desafios, possibilidades, avaliação e, uma das principais questões, a gestão da 

tutoria. 

 

2.1 Educação a Distância (EaD) 

Definir e conceituar Educação a Distância - EaD é uma tarefa complexa por 

conta das diversas definições que surgiram ao longo de sua história. Autores como 

Holmberg (2003, p. 35), Belloni (2003, p.23), Aretio (2001, p.21) e Formiga (2009, 

p.39) apontam para a dificuldade da terminologia sobre EaD apresentando uma 

diversidade de definições e conceitos por diferentes autores.  

Uma das principais definições apresentadas pelos autores seria a de Michael 

Moore, em 1972, a qual é apontada como a primeira tentativa em língua inglesa de 

definição e articulação de uma teoria da EaD, e que mais tarde seria denominada 

“teoria da distância transacional”, a qual afirmava que 

Educação a Distância não é uma simples separação geográfica entre 
alunos e professores, mas sim, e mais importante, um conceito pedagógico 
que descreve o universo das relações professor-aluno que ocorrem quando 
alunos e professores estão separados no espaço e/ou no tempo: ele pode 
ser ordenado segundo uma tipologia construída em torno dos componentes 
mais elementares deste campo: a estrutura dos programas educacionais, a 
interação entre alunos e professores, e a natureza e o grau de autonomia 
do aluno (MOORE, 1973 apud KEEGAN, 1993). 

Outro conceito muito conhecido é o de Peters1 (1973 apud BELLONI, 2003 

p.27) que traz à EaD um paradigma industrializado de educação, centrado no 

processo fordista de produção industrial e que, segundo ele, 

Educação a distância é um método de transmitir conhecimentos, 
competências e atitudes que é racionalizado pela de princípios 
organizacionais, e de divisão do trabalho, bem como pelo uso intensivo de 
meios técnicos, especialmente com o objetivo de reproduzir material de 
ensino de alta qualidade, o que torna possível instruir um maior número de 
estudantes, ao mesmo tempo, onde quer que eles vivam. É uma forma 
industrializada de ensino a aprendizagem. (ibidem) 

                                            
1
 PETERS, Otto. Distance teaching and industrial production: a comparative interpretation in outline.  



 

23 
 

Formiga (2009, p.39) explica as diversas influências sobre o termo EaD tanto 

por conta de sua ligação intrínseca às tecnologias, em especial à Internet, com forte 

influência da língua inglesa, como também pelo que ele chama de “vaidade dos 

autores na proliferação terminológica” onde diversos autores “preferem inventar um 

novo termo a ter de reconhecer a autoria de um concorrente ou pessoa que não 

merece seu reconhecimento ou respeito intelectual”. (ibidem) 

A fim de ilustrar a variação da terminologia, desde sua origem, Formiga 

(ibidem, p.44) apresenta um quadro que relaciona a terminologia mais usual ao 

período aproximado de domínio: 

Quadro 1 - Variação da terminologia da EaD. 

Terminologia mais usual Período aproximado de domínio 

Ensino por correspondência. Desde a década de 1830, até as três primeiras 

décadas do séc. XX. 

Ensino a distância; educação a distância; 

educação permanente ou continuada. 

Décadas de 1930 e 1940. 

Teleducação (rádio e televisão em broadcasting) Início da segunda metade do século XX. 

Educação aberta e a distância. Final da década de 1960 (ICDE e Open 

University, Reino Unido). 

Aprendizagem a distância; aprendizagem aberta 

e a distância. 

Décadas de 1970 e 1980. 

Aprendizagem por computador. Década de 1980.   

E-learning; aprendizagem virtual. Década de 1990. 

Aprendizagem flexível.  Virada do século XX e primeira década do século 

XXI. 

Fonte: Formiga (2009, p.44) 

Conforme se observa, a terminologia sofre alterações conforme o período, 

caracterizada ora pelas tecnologias que a representam, como a teleducação ou a 

aprendizagem por computador, ora pelas teorias pedagógicas que emergem das 

pesquisas na área de Educação. Entretanto, o que se observa na prática é a 

utilização, e até mesmo sobreposição, destas terminologias para definir projetos e 

cursos conceitualmente diferentes.  

Neste trabalho será utilizado o termo Educação a Distância por melhor 

atender o conceito de uma concepção ampla de educação, em especial na formação 

inicial e continuada de educadores, englobando, e transcendendo, os processos de 

ensino e aprendizagem, ampliando para uma formação integral do educador. 
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2.2 EaD no Mundo  

A origem da Educação a Distância também provoca divergências entre alguns 

autores, assim como ocorre com sua terminologia, por conta de a maioria das vezes 

ser caracterizada mais pelas tecnologias empregadas nos processos de ensino e 

aprendizagem, do que pelas concepções pedagógicas e metodológicas que 

subsidiam as práticas educacionais.  Segundo Castro (2003, p.21): 

Do ponto de vista histórico da Educação a Distância, alguns autores 

encontram sua origem na troca de mensagens feitas pelos primeiros 

cristãos para difundir a palavra de Deus, especialmente nas várias 

„epístolas‟ escritas pelo apóstolo Paulo, cultivando um gênero de cartas 

instrutivas. Porém, foi na Grécia, através das cartas-veículo e devido à rede 

de comunicação que se estendera desde Atenas a todo o mundo antigo, 

que a epistolografia alcançou o patamar mais elevado, originando a 

segunda raiz do ensino por correspondência. 

A partir de 1450, o desenvolvimento da imprensa, inventada pelo alemão 

Johannes Gutenberg em 1438, juntamente com o desenvolvimento dos serviços de 

correios, permitiu a difusão e distribuição de materiais impressos a uma grande 

quantidade de pessoas e constituiu a infraestrutura necessária para o 

desenvolvimento da educação a distância (CASTRO, 2003, p. 21; CHAVES, 2012). 

Nunes (2009, p.2) destaca como primeira notícia da introdução da EaD o 

anúncio das aulas por correspondência ministradas por Caleb Philips em 20 de 

março de 1728, na Gazette de Boston, EUA, que enviava sua lições todas as 

semanas para os alunos inscritos e depois, em 1840, na Grã-Bretanha, Issac Pitman 

ofereceu um curso de taquigrafia por correspondência.  

Estas ações iniciadas no século XVIII começaram a se firmar no século XIX, 

especialmente em virtude do desenvolvimento dos meios de transporte e de 

comunicação como trens e correios, dando origem ao que se conhece como 

primeira geração de Educação a Distância (MOORE; KEARSLEY, 2007; MATTAR, 

2011) caracterizada pela utilização de materiais impressos, como guias de estudo 

com o conteúdo, tarefas e outros exercícios, enviados pelo correio ao aluno, que 

retornava ao “professor” as respostas às tarefas e exercícios. A interação professor-

aluno era feita através da troca de correspondências. (SILVA, 2001). 

A partir das décadas de 20 e 30 do século XX, com o surgimento do rádio, 

inicia a segunda geração de Educação a Distância, caracterizada pelo uso de novas 

mídias como rádio e televisão, porém seu auge ocorre apenas na década de 70, 
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com a criação das universidades abertas de educação a distância, influenciadas 

pelo modelo da Open University de Londres, fundada em 1969. (MATTAR, 2011; 

NUNES, 2009, LITTO, 2009). 

Essas universidades abertas são caracterizadas pela utilização intensa de 

mídias como rádio, televisão, fitas de áudio e vídeo cassete e centros de estudo, 

realizando diversas experiências pedagógicas, e a interação professor-aluno era 

feita utilizando basicamente o telefone. (SILVA, 2001; MATTAR, 2011) 

Este modelo se disseminou pelo mundo e aumentou o interesse pela EaD, 

fazendo surgir em alguns países as megauniversidades, instituições com mais de 

cem mil alunos, atualmente a Allama Igbel Open University, no Paquistão (com 1,8 

milhão), a Indira Gandhi National Open University, na Índia (com 1,8 milhão), e a 

Islamic Azad University, no Irã (com 1,3 milhão). (LITTO, 2009, p. 15).  

Além destas, muitas outras megauniversidades foram desenvolvidas em 

diversos países, conforme destacam Nunes (2009) e MATTAR (2011), University of 

South Africa (Unisa); o Centre National de Enseignement à Distance (CNDE), na 

França; a Universidade National de Educación a Distancia (UNED), na Espanha; a 

Universidade Aberta de Portugal; a FernUniversität in Hagen, na Alemanha; a 

Anadolu Üniversitesi, na Turquia; a Universidade de Rádio e Televisão, na China; a 

Universitas Terbuka da Indonésia; a Universidade Aberta Sukhothai Thammathirat 

da Tailândia; a Universidade Aberta Nacional da Coreia.  

Diversas outras universidades abertas foram criadas em países como 

Estados Unidos, Canadá, Austrália, Japão, Rússia, Nova Zelândia, Venezuela e 

Costa Rica. (NUNES, 2009).  

Segundo Litto (2009, p.15): 

o Brasil foi o último país com população acima de cem milhões de 
habitantes a estabelecer uma universidade aberta, às vezes concebida 
como uma instituição de „segunda chance‟, destinada a adultos que não 
cursaram o ensino superior durante a idade mais comum.   

Por fim, a terceira geração de Educação a Distância, a partir da década de 90 

é caracterizada pela utilização do computador pessoal, da tecnologia multimídia, do 

hipertexto e das redes de computadores, em especial a Internet que teve seu 

crescimento vertiginoso por volta de 1995 e que possibilitou a interação síncrona e 

assíncrona entre professores e alunos. (SILVA, 2001; MATTAR, 2011) 

Destacam-se ainda a partir desta década o desenvolvimento das chamadas 

universidades corporativas, onde diversas empresas passam a desenvolver projetos 
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internos e de cooperação com universidades e institutos educacionais para a 

formação continuada principalmente de seus profissionais, aumentando também os 

investimentos no desenvolvimento de soluções tecnológicas para a EaD, 

principalmente dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem - AVA, os quais serão 

abordados posteriormente. (FORMIGA, 2012). 

Do ponto de vista tecnológico, o desenvolvimento da Web 2.0, caracterizada 

pelas possibilidades das chamadas redes sociais, têm propiciado o desenvolvimento 

de experiências de EaD cada vez mais colaborativas. Também a utilização de 

mundos virtuais 3D, como o second life, games e os dispositivos móveis se 

constituiram fontes de pesquisas no uso destas tecnologias em EaD. 

Outra tecnologia anunciada no início deste século XXI foi o começo da 

utilização da televisão digital no desenvolvimento de projetos de EaD, porém sua 

lenta disseminação demonstra que ainda não ocorrerão mudanças significativas em 

curto prazo nesta modalidade de educação. 

Já se anuncia uma quarta ou até mesmo uma quinta geração de Educação a 

Distância, sendo caracterizada pelo uso de inteligência artificial e realidade virtual, 

onde a aprendizagem do aluno é gerenciada pela máquina ou ocorre por meio de 

imersão em ambientes com realidade virtual, estando em fase experimental em 

diversas universidades no mundo. (TORRES; FIALHO, 2009, p. 456). 

No tópico a seguir serão apresentados a história e panorama da EaD no 

Brasil. 

 

2.3 EaD no Brasil 

Por conta das dimensões continentais do Brasil, a Educação a Distância se 

constituiu numa importante contribuição para a democratização da Educação 

brasileira no decorrer do século XX, principalmente para os habitantes de regiões 

menos favorecidas.  

Segundo Alves (2009) e Mattar (2011) é possível observar na história da EaD 

o desenvolvimento de programas de excelente qualidade que colocaram o Brasil 

entre os principais do mundo, especialmente até os anos 70. Entretanto, a partir 

desta década, marcada pelo surgimento das universidades abertas, houve uma 

estagnação por parte do Brasil nesta área e apenas no final do século XX houve 

uma retomada das ações. 
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Apesar de pesquisas apontarem que pouco antes de 1900 já existiam 

anúncios em jornais como, por exemplo, o Jornal do Brasil no Rio de Janeiro, 

oferecendo cursos de datilografia a distância, por professoras particulares, o marco 

histórico da EaD no Brasil foi a implantação, em 1904, das Escolas Internacionais, 

filial de uma organização norte-americana que oferecia cursos profissionalizantes 

voltados aos setores de comércio e serviços utilizando materiais didáticos impressos 

enviados pelos correios, que usavam as ferrovias como transporte.  

A EaD por correspondência no Brasil teve como principais entidades o 

Instituto Monitor e o Instituto Universal Brasileiro – IUB. O primeiro, fundado em 

1939, baseado na experiência de um curso a distância para a construção de um 

modesto rádio caseiro e através de apostilas de eletrônica e materiais de prática, e 

que ainda hoje oferece cursos profissionalizantes, técnicos e supletivos. O IUB, 

fundado em 1941 por um ex-sócio do Instituto Monitor, também se dedicou à 

formação profissional de nível elementar e médio. Estes dois institutos foram 

responsáveis pela formação de milhões de brasileiros desde a década de 40. 

Diversas outras instituições desenvolveram cursos por correspondência, porém com 

o atendimento a demandas bem menores. (PALHARES, 2009; MATTAR, 2011) 

A partir de 1923, um grupo liderado por Henrique Morize e Edgar Roquete-

Pinto fundou a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, oferecendo cursos de educação 

popular como português, francês, silvicultura, literatura, radiotelegrafia, telefonia 

transmitidos para quase todas as regiões do país, dando origem assim à EaD via 

rádio no Brasil. Vale destacar que a partir deste marco, a EaD por correspondência 

continua sendo utilizada, integrando-se aos programas de radiodifusão.  

Diversas outras experiências de EaD via rádio sucederam-se a esta, 

especialmente após a criação, em 1937, do Serviço de Radiodifusão Educativa do 

Ministério da Educação, destacando-se dentre as principais: a Escola Rádio-Postal; 

A Voz da Profecia, criada pela Igreja Adventista em 1943; a Universidade do Ar, 

desenvolvida pelo SENAC em 1946; o Movimento Educação de Base – MEB, criado 

pela Igreja Católica em 1959 e fundamentado nos princípios filosóficos da ação 

libertadora de Paulo Freire; o Mobral, vinculado ao governo federal e o projeto 

Minerva, em 1970, desenvolvido num convênio entre o Ministério da Educação, a 

Fundação Padre Landell de Moura e a Fundação Padre Anchieta. (ALVES, 2009; 

MATTAR, 2011; BIANCO, 2009). 
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A partir da década de 60, profissionais ligados à educação e à comunicação 

começaram a desenvolver experiências educacionais com a utilização da televisão, 

conhecidos como „proto-telecursos´ (BARRETO, H., 2009). No final desta década, a 

implantação das TVs públicas no Rio de Janeiro (TVE) e em São Paulo (TV Cultura) 

e a criação do Sistema Avançado de Tecnologias Educacionais, pelo Ministério das 

Comunicações, que definiu a obrigatoriedade de transmissão de programas 

educativos pelas emissoras comerciais, ocorreram as maiores contribuíram para o 

desenvolvimento da EaD através da televisão (ALVES, 2009). 

Ainda no final desta década, em 1967 foi desenvolvido o Projeto SACI 

(Projeto Satélite Avançado de Comunicações Interdisciplinares) pelo Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE 1976, e tinha como objetivo criar um 

sistema nacional de telecomunicações com o uso de satélite, oferecendo o antigo 

primeiro grau, a 16 mil alunos de 71 municípios. (BARRETO, H., 2009).  

No início da década de 70 é criada a Associação Brasileira de Teleducação – 

ABT, atualmente denominada Associação Brasileira de Tecnologia Educacional, 

congregando diversos pesquisadores brasileiros e estrangeiros e realizando a série 

Seminários Brasileiros de Tecnologia Educacional. (LOBO NETO, 2001, p.57). Em 

1980, ela foi credenciada pelo governo federal para ministrar cursos de pós-

graduação lato-sensu de maneira não convencional, através de ensino tutorial, 

desenvolvendo doze cursos distribuídos em cinco áreas de conhecimento. (LOBO 

NETO, 2001; ALVES, 2009). 

A partir do final da década de 70, a Fundação Roberto Marinho e a Fundação 

Padre Anchieta desenvolveram o Telecurso oferecendo curso supletivo para os 

antigos primeiro e segundo graus, através da utilização de materiais impressos e 

transmissão por TV. 

Foi realizado a partir dos anos 90 outro processo de desenvolvimento de EaD 

nas TVs com a criação e implementação de novas redes educativas e culturais, 

além da TV Cultura: TVE, TV Futura, TV Escola e várias TVs universitárias dos 

Estados ou de universidades privadas.  

A partir da década de 90, com a disseminação do computador pessoal e do 

CD-ROM, muitos cursos passaram a ser desenvolvido nesta tecnologia, integrando 

diversas mídias como texto, som, imagens, vídeos, sendo uma das principais mídias 

utilizadas por instituições de ensino em cursos EaD. (ABED, 2010; VALENTE, 2009).  
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O desenvolvimento da Internet e sua popularização a partir do final dos anos 

90 propiciaram o desenvolvimento da chamada “educação online”, ou e-learning, 

desenvolvida através da Internet com a utilização dos Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem e das novas tecnologias de informação e comunicação – TIC. 

Aliado a esta evolução tecnológica, a promulgação da nova Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional – LDB (Lei no 9394 de 20 de dezembro de 1996), que 

trata em seus artigos sobre a EaD em todos os níveis e modalidades de ensino, 

concedem um novo status para a EaD no Brasil. 

 
2.4 A Legislação sobre EaD no Brasil 

A LDB 9394/96 foi responsável por estabelecer um novo status para a 

Educação a Distância no Brasil não apenas no sentido de reconhecer ou autorizar 

sua utilização nos diversos níveis de ensino, mas pelo fato de estabelecer em seu 

artigo 80 o incentivo, por parte do Poder Público, no desenvolvimento e veiculação 

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

de educação continuada, prevendo: 

• O credenciamento das instituições de ensino pela União para oferta de 

cursos na modalidade EaD; 

• Regulamentação para os exames e registro de diplomas relativos a 

cursos de educação a distância; 

• Normas para produção, controle e avaliações de programas de EaD e a 

autorização para sua implementação sob responsabilidade dos 

respectivos sistemas de ensino; 

• Tratamento diferenciado, incluindo custos de transmissão reduzidos em 

canais comerciais de rádio, televisão e em outros meios de comunicação 

que sejam explorados mediante autorização, concessão ou permissão do 

poder público; concessão de canais de com finalidades exclusivamente 

educativas e reserva de tempo mínimo pelos concessionários de canais 

comerciais. 

Este artigo foi regulamentado pelo Decreto 2494/98, de 10 de fevereiro de 

1998, mas, segundo Gomes (2009, p.22), “não chegou a desatar uma volumosa 

torrente de pedidos de credenciamento e autorização, conforme expectativas de 

alguns”. 
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Vale atentar que o artigo 1º do Decreto 2494/98 estabelece que: 

Art. 1º Educação a distância é uma forma de ensino que possibilita a auto-

aprendizagem, com a mediação de recursos didáticos sistematicamente 

organizados, apresentados em diferentes suportes de informação, utilizados 

isoladamente ou combinados, e veiculados pelos diversos meios de 

comunicação. 

Conforme já discutido, estabelecer um conceito para a EaD é uma tarefa 

complexa, mais ainda tentar estabelecer um “conceito oficial”, provocando diversas 

discussões no meio acadêmico.  

Em 19 de dezembro de 2005, o Decreto 5622/2005, revogou este Decreto 

2494/98 e ampliou a regulamentação do Art. 80 da LDB 9394/96, inclusive sobre a 

regulamentação dos cursos de mestrado e doutorado não abrangidos pelo Decreto 

anterior. Seu artigo 1º estabelece que a educação a distância caracteriza-se: 

como modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos 

processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e 

tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores 

desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos. 

Sem novamente entrar na questão do conceito sobre EaD, é interessante 

constatar neste Decreto um avanço ao caracterizar a EaD como uma modalidade 

educacional, e não uma forma de ensino como estabelecido anteriormente, e as 

referências sobre a utilização das tecnologias de informação e comunicação - TIC 

nos processos de ensino e aprendizagem.  

Em outubro de 2001, o Ministério da Educação publicou a Portaria 2.253 

autorizando a inclusão de disciplinas não presenciais em cursos superiores 

reconhecidos, limitando em até 20% de sua carga horária, incluindo métodos e 

práticas de ensino e aprendizagem que incorporassem o uso integrado de TIC para 

a realização dos objetivos pedagógicos (Arts. 1º e 2º). 

Diversos outros decretos e portarias referente à regulamentação da EaD 

foram criados na última década, propiciando um importante avanço para a oferta de 

cursos a distância, principalmente no ensino superior para a formação inicial e 

continuada de professores. 
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2.5 EaD no Ensino Superior e na Formação de Professores  

Incentivadas pelo modelo de universidade aberta criado pela Open University 

(O.U., 2012), algumas experiências de oferta de cursos a distância no ensino 

superior brasileiro ocorreram durante as décadas de 70 e 80, porém foi na década 

de 90 que as universidades começas a despertar para a EaD, por conta do 

desenvolvimento das novas TIC e da nova LDB.  

O primeiro curso de graduação a distância foi o de Pedagogia desenvolvido, 

em caráter experimental, pela Universidade Federal do Mato Grosso a partir de 1995 

para professores em serviço da Secretaria Estadual do Estado de Mato Grosso e de 

algumas prefeituras do pólo regional de Colider, Mato Grosso. (MORAN, 2002, p. 

273; KIPNIS, 2009, p.211). 

A LDB 9394/96, além de contribuir com a EaD no ensino superior através de 

seu artigo 80, também foi a responsável pela grande demanda de cursos superiores 

para a formação de professores por conta de seus artigos 62 e 63 que estabeleciam: 

Art. 62 - A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á 
em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em 
universidades e institutos superiores de educação, admitida, como formação 
mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nas quatro 
primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na 
modalidade Normal.  

 Art. 63. Os institutos superiores de educação manterão: 

I - cursos formadores de profissionais para a educação básica, inclusive o 
curso normal superior, destinado à formação de docentes para a educação 
infantil e para as primeiras séries do ensino fundamental;II - programas de 
formação pedagógica para portadores de diplomas de educação superior 
que queiram se dedicar à educação básica; 

III - programas de educação continuada para os profissionais de educação 
dos diversos níveis. 

A LDB estabelece ainda, em seu artigo 87, parágrafo 4, que “até o fim da 

Década da Educação somente serão admitidos professores habilitados em nível 

superior ou formados por treinamento em serviço.” Segundo Moran (2002, p.274) 

“estima-se que essa exigência legal tenha motivado uma demanda pontual da ordem 

de 700 mil novas vagas” em cursos de licenciatura em Pedagogia e do recém criado 

Normal Superior.  

Este prazo de dez anos, segundo Gatti e Barreto (2009, p.43) foi importante 

na medida em que no Brasil, nessa época, a maioria dos professores dos primeiros 

anos do ensino fundamental possuía formação no magistério, em nível médio, 

havendo também milhares de professores leigos, sem formação no ensino médio 
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como até então era exigido, sendo exigindo muito esforço e financiamento tanto nas 

universidades, com a ampliação de cursos regulares, como pelas administrações 

públicas no desenvolvimento de programas especiais de formação de professores.  

Gráfico 1 - Demanda de formação superior no Brasil – 1991-2009 

 

Fonte: MEC/INEP 

Esta demanda de formação de professores sem diploma universitário, em 

conjunto com os resultados das políticas públicas na Educação Básica que 

aumentaram o número de egressos do Ensino Médio, impulsionou o 
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Gráfico 2- Evolução do número de matrículas na modalidade EaD no período de 2000 
a 2009 

 

Fonte: Censo da Educação Superior 2009 (INEP, 2010) 

Segundo o Censo da Educação Superior 2009 (INEP, 2010, p.13) ao 

comparar  a distribuição do número de matrículas por grau acadêmico, segundo a 

modalidade de ensino, verifica-se que enquanto 71% dos cursos  presenciais são de 

bacharelados, metade dos cursos de EaD é de licenciatura.  

Gráfico 3 - Distribuição do número de matrículas de graduação por grau acadêmico e 
modalidade de ensino - Brasil - 2009 

 

Fonte: Censo da Educação Superior 2009 (INEP, 2010) 
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Além da oferta de cursos a distância por Instituições de Ensino Superior – IES 

que já ofereciam cursos presenciais, o grande destaque foi o surgimento de 

associações e consórcios constituídas de grupos de universidades públicas e 

privadas com o objetivo de oferecer cursos a distância em vários níveis.  

Alguns exemplos são a UNIREDE (rede composta de dezoito universidades 

públicas brasileiras, criada em 1999 com o nome de Universidade Virtual Pública do 

Brasil); CEDERJ (Centro de Educação Superior do Rio de Janeiro, que reúne as 

cinco Universidades públicas do Estado); RICESU (Rede de Universidades Católicas 

de Ensino Superior); Universidade Virtual Brasileira (Consórcio de 10 universidades 

privadas que formam uma nova instituição para cursos a distância) (MORAN, 2002, 

p. 273).  

Moran (ibidem) destaca ainda que existem associações pontuais, 

temporárias, para um curso ou projeto específico, como, por exemplo, o Projeto 

Veredas, desenvolvido pela Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais em 

parceria com dezoito instituições de ensino superior e que ofereceu 15.000 vagas 

destinadas a professores em exercício nos quatro anos iniciais do ensino 

fundamental (FURTADO, 2009; MORAN, 2002; GATTI, BARRETO e ANDRÉ, 2011).  

Destaca também o Programa PEC – Formação Universitária - Programa 

Especial de Formação Universitária de Professores da Secretaria do Estado da 

Educação de São Paulo em parceria com a USP, a UNESP e a PUC-SP que 

formou, em 2001, cerca de 6.200 professores de primeira a quarta série do ensino 

fundamental em exercício, em nível superior.  

Em 2002 foi implantado ainda o Programa PEC Formação Universitária – 

Municípios, em parceria com os municípios interessados, a USP, a PUC-SP e a 

UNESP atendendo cerca de 5.000 professores em exercício do magistério da 

Educação Infantil e do ensino fundamental. (ARRUDA, 2005; GATTI, BARRETO e 

ANDRÉ, 2011, p. 227)  

Na esfera federal, a principal medida do Governo para atender as novas 

demandas de egressos do ensino médio e de formação docente, estimada, em 

2002, em 875 mil vagas no ensino superior por Gatti e Barreto (2009) foi a criação, 

em 2006, do Sistema Universidade Aberta do Brasil – UAB.  

O Sistema UAB foi instituído pelo Decreto 5.800, de 8 de junho de 2006, 

resultado de uma política pública de articulação entre a Secretaria de Educação a 



 

35 
 

Distância - SEED/MEC e a Diretoria de Educação a Distância da CAPES para "o 

desenvolvimento da modalidade de educação a distância, com a finalidade de 

expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas de educação superior no País" 

(UAB, 2012). 

A UAB é um sistema integrado por instituições públicas de ensino superior - 

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. Porém, a prioridade de formação é para os professores em 

exercício da educação básica, seguidos dos dirigentes, gestores e trabalhadores em 

educação básica dos estados, municípios e do Distrito Federal. Atualmente a UAB 

conta com 94 instituições credenciadas, que oferecem um total de 931 cursos de 

graduação e pós-graduação, dentre os quais 703 (75,5%) são destinados à 

formação de professores, em 639 polos distribuídos pelos Estados. 

Gráfico 4 – Oferta de cursos de graduação e pós-graduação – UAB 2011 

 

Fonte: UAB/CAPES (2010) 
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Segundo Gatti, Barreto e André (2011, p.51), além do sistema UAB, o 

governo federal implementou, a partir de 2005, o Programa Pró-Licenciatura 

(BRASIL, 2005b), coordenado pela Secretaria de Educação Básica em articulação 

com a Secretaria de Educação a Distância, destinado exclusivamente para a 

formação inicial a distância de professores em serviço que não possuíam habilitação 

legal na área em que estavam atuando e com o objetivo de atender 60 mil 

professores em 2006 e 90 mil em 2007, impulsionando deste modo “a 

institucionalização da formação superior de docentes a distância, concebida sob a 

forma de educação continuada que utiliza essas novas tecnologia” (ibidem, p.51). 

Em 2007, o MEC alterou a estrutura da Capes pela Lei nº 11.502/2007, 

regulamentada pelo Decreto nº 6.316/2007, e acresceu a responsabilidade de 

coordenar a estruturação de um sistema nacional de formação de professores às 

atribuições da Capes referentes ao sistema de pós-graduação e ao desenvolvimento 

científico e tecnológico do país, subsidiando o MEC na formulação de políticas e no 

desenvolvimento de atividades de suporte para acompanhar o desempenho dos 

cursos de licenciatura nas avaliações conduzidas pelo Instituto Nacional de 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), além de induzir e fomentar a 

formação inicial e continuada dos profissionais do magistério da educação básica 

nos diferentes níveis de governo. 

Em 2009 é instituída a Política Nacional de Formação de Profissionais do 

Magistério da Educação Básica, através do Decreto nº 6.755 de 29 de janeiro de 

2009, em que se consubstanciam as diretrizes de longo prazo para a formação de 

professores em serviço, sendo instituído dessa política, através da Portaria 

Normativa nº 9 do Ministério da Educação, em 30 de junho de 2009, o Plano 

Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR), com o 

objetivo de estabelecer ações e metas para a qualificação professores que ainda 

não possuíam a formação requerida para o exercício da docência, estimado à época 

em torno de 600 mil docentes.  

São oferecidos três tipos de cursos: primeira licenciatura, para docentes em 

exercício na rede pública da educação básica que não tenham formação superior; 

segunda licenciatura, para docentes em exercício na rede pública da educação 

básica, há pelo menos três anos, em área distinta da sua formação inicial; e 
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formação pedagógica, para docentes graduados não licenciados (bacharéis) que se 

encontram em exercício na rede pública da educação básica. 

 

2.6 Referenciais de Qualidade para Cursos a Distância 

O tema Qualidade na Educação sempre foi destaque nos meios acadêmicos 

e em diversos setores da sociedade, principalmente nas últimas décadas por conta 

dos diversos indicadores de qualidade divulgados constantemente através dos 

canais da pela imprensa mundial, constituindo-se motivo constante de preocupação 

e discussão dos governos quanto às políticas públicas educacionais, principalmente 

nas últimas décadas por conta dos financiamentos de projetos e programas, 

produção de estudos e documentos orientadores de políticas educacionais 

desenvolvidas por organismos como a Unesco, Banco Mundial, OCDE, PNUD, 

Cepal e Unicef.  

Um estudo realizado por Dourado, Oliveira e Santos (2007) sobre o II Fórum 

Hemisférico Educacional Qualidade da Educação, ocorrido em 2005 em Brasília, 

aponta que para avançar a discussão e buscar caminhos para enfrentar o problema 

sobre a qualidade da educação é preciso partir de uma perspectiva polissêmica que 

envolva como elementos fundamentais as dimensões intra e extraescolares, bem 

como os diferentes atores individuais e institucionais.  

As dimensões extraescolares envolvem os níveis sociais, econômicos e 

culturais dos entes envolvidos, como o nível de renda, o acesso a bens culturais e 

tecnológicos, a escolarização dos pais, e o papel do Estado em relação aos direitos 

e garantias aos cidadãos para a igualdade de condições no acesso e permanência 

na escola. (Ibidem, p.14) 

 Nas dimensões intraescolares destacam-se quatro níveis: de sistema 

(condições de oferta do ensino); de escola (gestão e organização do trabalho 

escolar); de professor (formação, profissionalização e ação pedagógica); e de aluno 

(acesso, permanência e desempenho escolar). (ibidem, p.16) 

Demo (1990, 2001) traz os conceitos de qualidade formal e qualidade política, 

referindo-se à competência de produzir, aplicar e manejar instrumentos, tecnologias, 

métodos, técnicas e procedimentos diante dos desafios do desenvolvimento, e a 

segunda como “a competência do sujeito em termos de se fazer e de fazer história, 

diante dos fins históricos da sociedade humana”. Nesse sentido, tem-se a qualidade 
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formal como meio e a qualidade política como fim. Essas duas dimensões da 

qualidade não podem ser entendidas como distintas, mas como faces do mesmo 

todo: a qualidade. (DAKOV, 2007, p.506). 

A Educação a Distância sempre foi considerada uma modalidade educacional 

de baixa qualidade e mesmo nos dias atuais, com os diversos resultados dos alunos 

em exames como o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes - ENADE, que 

avalia o desempenho dos alunos no ensino superior, demonstrando não existir 

diferenças significativas entre alunos que cursam o ensino superior a distância ou 

presencialmente, ainda pairam dúvidas sobre esta modalidade. (BRASIL, 2007d). 

Vale lembrar que uma das principais características da EaD sempre foi o 

atendimento a grandes demandas, constituindo-se também um dos motivos pelo 

qual sua qualidade sempre foi questionada. Entretanto, conforme destaca Demo 

(2001, p.10). 

Quantidade, para qualidade, é base e condição. Como base, significa o 

concreto material, de que também é feita a vida. É corpo, tamanho, número, 

extensão. Como condição, indica que toda pretensão qualitativa passa 

igualmente pela quantidade, nem que seja como simples meio, instrumento, 

insumo. 

Deste modo, o grande desafio da EaD é continuar atendendo grandes 

quantidades de alunos, desafio inclusive dos cursos desenvolvidos presencialmente, 

buscando um aumento contínuo na qualidade da formação. No ensino superior o 

documento “Referenciais de Qualidade para Educação Superior a Distância” 

(BRASIL, 2007c) constituiu-se como o principal parâmetro de qualidade dos cursos 

de graduação e pós-graduação.  

A primeira versão deste documento foi elaborada em 2003 com o título 

“Referencias de Qualidade para Cursos a Distância”, resultado de um artigo 

publicado em 1998 (NEVES, 1998; idem, 2001, p.123) e que apesar de não ter força 

de lei, serviam para orientar tanto as Instituições que preparavam seus cursos e 

programas a distância como para as comissões de especialistas que analisavam os 

processos de autorização de destes cursos, apresentando dez itens básicos a serem 

abrangidos: compromisso dos gestores; desenho do projeto; equipe profissional 

multidisciplinar; comunicação/interação entre os agentes; recursos educacionais; 

infraestrutura de apoio; avaliação contínua e abrangente; convênios e parcerias; 

transparência nas informações; sustentabilidade financeira. 
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No entanto, dada a necessidade de atualização do documento anterior, tendo 

em vista a dinâmica do setor e a renovação da legislação, uma comissão de 

especialistas foi composta para sugerir mudanças no documento, em 2007 

elaborando uma versão preliminar em junho de 2007 e submetida à consulta pública 

durante o mês de agosto de 2007 onde foram recebidas mais de 150 sugestões e 

críticas, das quais a maioria foi incorporada. (BRASIL, 2007c).  

Em agosto de 2007 foi publicado o documento “Referenciais de Qualidade 

para Educação Superior a Distância” que, segundo o documento, circunscrevem-se 

no ordenamento legal vigente em complemento às determinações específicas da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação, do Decreto 5.622, de 20 de dezembro de 2005, 

do Decreto 5.773 de junho de 2006 e das Portarias Normativas 1 e 2, de 11 de 

janeiro de 2007. (ibidem) 

Esta nova versão do documento destaca que o Projeto Político Pedagógico – 

PPP para desenvolvimento de cursos na modalidade a distância precisa contemplar 

aspectos pedagógicos, recursos humanos e infraestrutura, e ter integralmente 

expressos os seguintes tópicos principais: 

i. Concepção de educação e currículo no processo de ensino e 

aprendizagem; 

ii. Sistemas de Comunicação; 

iii. Material didático; 

iv. Avaliação; 

v. Equipe multidisciplinar; 

vi. Infraestrutura de apoio; 

vii. Gestão Acadêmico-Administrativa; 

viii. Sustentabilidade financeira. 

Serão discutidos a seguir alguns tópicos mais relevantes destes referenciais 

para este trabalho. 

2.6.1 Concepção de educação e currículo no processo de ensino e aprendizagem 

Nesta nova versão dos Referenciais de Qualidade em EaD vale destacar o 

primeiro item, sobre a concepção de educação e currículo, tendo em vista sua 

importância para o desenvolvimento de cursos na modalidade a distância, onde o 

próprio documento destaca a necessidade de estar claramente descrito no projeto 
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político pedagógico dos cursos a opção epistemológica de educação, de currículo de 

ensino, de aprendizagem, e do perfil de estudante que deseja formar. 

Estas definições norteiam o desenvolvimento dos demais tópicos 

apresentados: materiais didáticos e sistemas de comunicação, infraestrutura de 

apoio, equipe multidisciplinar e de gestão acadêmico-administrativa e financeira e 

principalmente os processos de avaliação.  

A concepção epistemológica é base para qualquer projeto educacional. Filatro 

(2009, p.87; idem, 2008, p.85) traz como destaque a influencia das concepções 

epistemológicas no desenho educacional de um curso, o qual denomina design 

instrucional que implica nas metodologias, modelos e estratégias utilizadas na 

prática educacional. Segundo ela, dependendo da abordagem pedagógica adotada, 

como por exemplo, a Comportamentalista (Skinner, Gagné), a construtivista 

individual (Piaget), a construtivista social (Vygotsky), e a Situada (Cole, Lave e 

Wenger, Engstrom e Wertsch) se utilizará tecnologias distributivas, interativas ou 

colaborativas; objetivos de aprendizagem e formas de controles centrados no 

conteúdo, no aluno ou no grupo; implicando na adoção de modelos de design 

instrucional, os quais ela os classifica como design fixo, design aberto ou design 

contextualizado. 

O desenho do curso norteará toda a seleção e produção de mídias, dos 

recursos para interação entre professores, alunos e demais atores do curso, como 

por exemplo, a customização e design dos recursos e ferramentas de informação e 

comunicação do ambiente virtual de aprendizagem e as orientações pedagógicas e 

metodológicas das equipes de acompanhamento e tutoria.  

Neste sentido, Valente (2003, p.30; idem, 2010, p.25; idem, 1999, p.131) 

destaca a relação do nível de interação entre os diferentes atores de um curso EaD 

com as abordagens pedagógicas utilizadas, classificando-as em broadcast, que 

apenas entrega a informação aos alunos, como no caso da televisão ou do CD-

ROM, sem haver interação entre professor e aluno; a virtualização da sala de aula 

tradicional, onde existe pouca interação professor-aluno limitando-se à elucidação 

de dúvidas das atividades; e a estar junto virtual, que prevê um alto grau de 

interação entre professores e aluno via Internet. 

Entretanto, Almeida, M. (2009, p.105) destaca que atualmente muitos estudos 

sobre EaD enfatizam as características e funcionalidades das tecnologias sem no 
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entanto considerar a analogias e diferenças entre a aprendizagem de adultos, de 

crianças e de grupos com necessidades específicas. Segundo ela, 

É necessário avançar para além das potencialidades tecnológicas e 

relações pedagógicas entre professor e alunos baseadas em abordagens 

instrucionistas ou construtivistas, a fim de aprofundar a compreensão sobre 

quem é o aprendiz, quais são suas experiências, preferências de 

aprendizagem, condições de vida e trabalho, demandas e necessidades 

que o levaram a determinado contexto de formação. 

Esta afirmação faz muito sentido quando analisamos melhor os cursos 

desenvolvidos e EaD. Conforme informado pelo censo EaD (ABED, 2010), o perfil 

do público da predominantemente adulto, na faixa acima dos 30 anos, e que cursam 

o nível superior (73%), sendo recomendada a utilização de teorias como a 

andragogia2 e heutagogia3 (ALMEIDA, M., 2009, p.107) como bases epistemológicas 

dos cursos.  

Porém, mesmo se tratando de adultos e curso ensino superior, o grau de 

maturidade dos alunos varia bastante. Não é possível tratar igualmente como 

“adultos” alunos na faixa de 18 anos, recém formados no ensino médio presencial, e 

alunos na faixa dos 30 anos, provavelmente cursando a segunda faculdade, sendo 

um grande desafio para evitar a evasão dos cursos a distância.  

Outra concepção importante na EaD é sobre o currículo. Vasconcellos (2009, 

p.27) destaca que existem duas compreensões sobre o currículo no âmbito escolar: 

Currículo como a proposta curricular, a seleção e organização de 

experiências de aprendizagem e desenvolvimento feita pela instituição de 

ensino. [...] Implica a estruturação de tempos, espaços, saberes, recursos, 

relacionamentos, agrupamentos de alunos, formas de trabalho dos 

docentes, objetivos, metodologias, formas de avaliação (o quê se pretende 

ensinar e como a escola vai se organizar para isto). 

Currículo entendido como o percurso efetivamente feito pelo sujeito na 

escola (vivido, em ação, realizado, atividade), e que não necessariamente 

coincide com a Proposta Curricular. 

A linha de Novas Tecnologias em Educação do Programa de Pós-graduação 

em Educação: currículo da PUC/SP desenvolve há décadas pesquisas de mestrado 

e doutorado sobre os fundamentos, usos, impactos e perspectivas das tecnologias 

de informação e comunicação, da web e das redes de aprendizagem colaborativas 

nos processos educacionais dos diversos níveis de ensino e modalidades 

                                            
2
 Andragogia (do grego): andros – adulto e agogus – guiar, conduzir, educar. 

3
 Heutagogia (do grego): heuta – auto-próprio e agogus – guiar, conduzir, educar 
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educativas (presencial ou a distância) abrangendo a cultura e a aprendizagem 

continuada e ao longo da vida, a formação de educadores e de sua prática 

(docentes, pesquisadores e administradores) através de uma abordagem de 

transformação social emancipatória de todos na educação e cultura, via construção 

de currículos críticos e dialógicos. 

Desde 2008 é desenvolvido por este Programa o Seminário Web Currículo4 

apresentando e discutindo questões relacionadas ao desenvolvimento do currículo 

com a integração de mídias e tecnologias digitais, a utilização de recursos 

disponíveis na web (wiki, blog, sites participativos, metaversos, realidade 

aumentada, mobilidade etc.), debatendo as potencialidades e limites das novas 

formas de ensinar, aprender e produzir conhecimento. (ECURRICULUM, 2009; 

2011).  

A apresentação de estudos, relatos de práticas pedagógicas, oficinas, e 

experiências nas mesas-redondas pretendem fazer com que seja possível realizar 

trocas de informações a respeito de iniciativas de integração das tecnologias ao 

currículo e possibilitar discutir sobre as investigações do uso de tecnologias em 

práticas educativas, identificando aquelas que propiciem o desenvolvimento de 

concepções inovadoras de currículo. O público do evento é formado por estudiosos, 

pesquisadores, estudantes de pós-graduação e graduação, professores e alunos 

das redes pública e particular, profissionais da área de tecnologias e interessados 

em geral. 

Entretanto, apesar da importância e recomendação dos Referenciais de 

Qualidade quanto à explicitação clara sobre as concepções de educação e de 

currículo, não é o que se observa na prática. Neste sentido, Segundo Gatti e Barreto 

(2009, p.112),  

devido à urgência política de se montar um sistema que reverta a situação 

de iniqüidade de acesso ao ensino superior, a multiplicação de consórcios e 

pólos para ofertas de cursos de licenciatura a distância estaria ocorrendo 

sem um projeto político-pedagógico de formação docente mais adensado, 

sem uma proposta de fundamentação pedagógica mais explícita, 

restringindo-se apenas à dimensão operacional das formulações e 

                                            
4
 O I Seminário Web Currículo, com o tema “Integração das Tecnologias de Informação e 

Comunicação ao Currículo” foi realizado em edição internacional em setembro de 2008 na Pontifícia 

Universidade Católica de Paulo - PUC-SP. Em sua segunda versão, o II Seminário Web Currículo, 

com o tema “Integração de tecnologias na prática pedagógica e no currículo” foi realizado em 2010.  

sob responsabilidade do Programa de Pós-Graduação em Educação: Currículo. Disponível em 

http://www.pucsp.br/webcurriculo. 
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limitando-se às referências sobre a metodologia de EaD remetendo ao 

cumprimento das metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação.  

Elas atentam ainda para o fato de que, mesmo quando existem propostas 

curriculares bem elaboradas, o que se observa é que a “relação teoria-prática tão 

enfatizada em documentos e normas, com a concepção curricular integrada 

proposta, não se concretiza no cotidiano das diferentes licenciaturas.” (Ibidem, p. 

114). 

Entretanto, conforme destaca Vasconcellos (2009, p.29) “o modelo curricular, 

qualquer que seja o assumido pela instituição, terá enorme repercussão no cotidiano 

do professor”, destacando ainda que 

a influência da estrutura curricular se manifestará nos mínimos detalhes: se 

haverá ou não disciplinas oferecidas, aulas, tempo de aula, horários, 

duração dos cursos, além da vivência dos alunos com outros professores, 

utilização dos espaços escolares, material didático etc. (ibidem).  

A seguir serão discutidos os demais tópicos dos referenciais de qualidade em 

EaD onde será possível verificar a influência das concepções educacionais e do 

currículo no desenvolvimento do projeto de cursos a distância. 

2.6.2 Sistemas de Comunicação, Mídias e Material Didático 

Para Freire (1987, p.79) ”o diálogo é uma exigência existencial” e “sem ele 

não há comunicação e sem esta não há verdadeira educação.”  

Apesar de às vezes não ser visível a intrínseca relação entre a Comunicação 

e a Educação nos cursos presenciais, em EaD é difícil identificá-las como áreas 

distintas. Autores como Briggs e Burke (2006), que utilizaram o termo “tríade 

sagrada” para denominar a relação “informação, educação e entretenimento” (p. 

188); Freire (1983) que destacou a relação antagônica entre extensão como um ato 

desumano, que transforma as pessoas em coisas, e comunicação, fundamentada na 

relação dialógica com o outro; e Kaplun5 (1999 apud SOARES, 2000, p.20) que, 

assim como Freire, vinculou “os espaços do contexto sociocultural, da comunicação 

e da educação, não como uma área que deva ter seu objeto disputado” são 

exemplos da estreita relação entre as duas áreas desde suas origens até os dias 

atuais. 

                                            
5
 KAPLUN, Mário. Processos educativos e canais de comunicação. Comunicação & Educação. São 

Paulo: CCAECA- USP/Moderna, n. 14, jan/abr.1999. p.68-75. 
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Melo e Tosta (2008, p.54) destacam que apesar da comunicação, do mesmo 

modo que a escola, ter seus alicerces na racionalidade iluminista e se configurar 

como uma das dimensões institucionais da modernidade se estruturou de forma 

mais ágil a partir de uma organização social de formas ou bens simbólicos em uma 

produção institucionalizada. 

Em EaD falar sobre comunicação é falar sobre tecnologias de informação e 

comunicação, tanto para geração como para distribuição dos conteúdos. Assim, tão 

importante para a EaD a invenção da prensa de Guttemberg também foi o 

desenvolvimento dos sistemas de transportes como ferrovias, estradas, hidrovias, 

que contribuíram para o desenvolvimento dos sistemas de correios e possibilitaram 

a disseminação da EaD por correspondência.  

Diferente da educação presencial, onde nos dias atuais ainda é possível 

encontrar forte resistência na utilização das tecnologias de informação e 

comunicação - TIC nos processos de ensino e aprendizagem, excluindo muitas 

vezes a comunicação audiovisual (CARVALHO, 2007, p.18), EaD está 

intrinsecamente ligada a elas, pois sua origem e história, conforme apresentada 

anteriormente, se confundem com a evolução destas tecnologias. Segundo 

Sapucaia (2004, p.28), 

diferentemente das resistências encontradas na escola, as pessoas que 

desenvolvem sistemas de EAD não podem se dar ao luxo de ignorar essas 

TIC, uma vez que elas suprem a ausência física de professores e alunos, 

mediatizando a comunicação entre eles. Muito pelo contrário, a EAD 

sempre procurou incorporar ao longo de sua história as novidades 

tecnológicas. 

Os referenciais de qualidade para educação superior a distância destacam a 

importância de um curso superior a distância estar ancorado em um sistema de 

comunicação que permita ao estudante resolver, com rapidez, questões referentes 

ao material didático e seus conteúdos, bem como aspectos relativos à orientação de 

aprendizagem como um todo, disponibilizando vias efetivas de comunicação e 

diálogo que articule o estudante com docentes, tutores, colegas, coordenadores de 

curso, criando condições para diminuir a sensação de isolamento, apontada como 

uma das causas de perda de qualidade no processo educacional e uma dos 

principais responsáveis pela evasão nos cursos a distância. 

O principal sistema de comunicação utilizado para o desenvolvimento dos 

cursos a distância é o LMS (Learning Management Systems) ou Sistema de 
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Gerenciamento de Aprendizagem, mais comumente denominados Ambiente Virtual 

de Aprendizagem – AVA que, segundo Almeida, M. (2003b, p.331; 2003a, p.118), 

são sistemas computacionais geralmente acessados via Internet, 

destinados ao suporte de atividades mediadas pelas tecnologias de 

informação e comunicação e que permitem integrar múltiplas mídias, 

linguagens e recursos, apresentar informações de maneira organizada, 

desenvolver interações entre pessoas e objetos do conhecimento, elaborar 

e socializar produções tendo em vista atingir determinados objetivos. 

Segundo o Censo EaD.br (ABED, 2010), dentre os AVA utilizados pelas 

instituições a maioria foi desenvolvido pela própria instituição ou são produtos 

gratuitos, enquanto algumas instituições, em sua maioria privadas, utilizam AVA 

comerciais.  

Tabela 1 - Tipos de sistemas de gerenciamento de cursos (LMS) utilizado, por 
situação jurídica (resposta múltipla). 

 

Fonte: Censo EaD.br, 2010, p.215. 

Os AVA gratuitos mais citados são Moodle, TelEduc e e-Proinfo e os 

comerciais são Aula Net, WebEnsino e Blackboard. 

Apesar de algumas diferenças que podem ser encontradas nesses ambientes 

virtuais, o objetivo principal deles é permitir a operacionalização das atividades 

educacionais disponibilizando recursos didáticos, administrativos e de comunicação. 

Os didáticos são aqueles que envolvem a apresentação de conteúdos educacionais, 

como programas de curso, aulas, materiais de apoio, biblioteca de mídias, textos, 

hipermídias; os serviços administrativos são os que favorecem a organização da 

sala de aula virtual, como agenda, cronograma, boletim eletrônico, sistema de 

cadastro e matrícula dos cursistas e professores, entre outros; e os serviços de 
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comunicação são aqueles que permitem a comunicação e interação entre os 

participantes, como os fóruns de discussão, as salas de bate-papo, os portfólios, o 

acesso aos professores, projetos colaborativos, áudio ou videoconferências e outras 

ferramentas voltadas ao processo de ensino e aprendizagem. (SAPUCAIA; SILVA, 

2007, p.213). 

É interessante constatar no Censo EaD.br (ABED, 2010) que, apesar do 

progresso das TIC, o material impresso continua sendo a mídia mais utilizada pelas 

instituições credenciadas para ministrar cursos a distância. 

Tabela 2 - Mídias utilizadas por instituições de ensino credenciadas para ministrar 
EaD. 

Mídias Total 

Material impresso 87,2% 

e-learning 71,5% 

Vídeo 51,7% 

CD 49,4% 

DVD 43,6% 

Videoconferência 27,9% 

Televisão 18,0% 

Telefone celular 14,5% 

Satélite 12,8% 

Teleconferência 9,3% 

Rádio 5,8% 

Outras mídias 5,2% 

Fonte: Censo EaD.br, 2010, p.205 

A seleção e utilização das mídias em um curso precisam estar orientadas pelo 

seu desenho educacional, onde se definirão, norteado pelas concepções 

pedagógicas e curriculares, os conteúdos e atividades a serem desenvolvidas no 

curso, pois cada mídia possui sua linguagem, suas potencialidades e limites e, 

consequentemente, uma forma diferente de comunicação.  

Belloni (2003, p.62) destaca que dentre os novos desafios da utilização das 

tecnologias na educação está o grande elenco de mídias que trazem 

potencialidades performáticas, e que são cada vez mais utilizadas pelos alunos fora 

da escola, acarretando uma crescente exigência quanto à sua qualidade técnica e 
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complexidade na apropriação destas mídias e linguagens no campo educacional, 

destacando ainda que   

Suas características essenciais - simulação, virtualidade, acessibilidade a 

superabundância e extrema diversidade de informações – são totalmente 

novas e demandam concepções metodológicas muito diferentes daquelas 

metodologias tradicionais de ensino, baseadas num discurso científico 

linear, cartesiano e positivista. Sua utilização com fins educativos exige 

mudanças radicais nos modos de compreender o ensino e a didática. 

O material didático e de apoio para EaD tem características diferentes do 

material utilizado para cursos presenciais que, segundo Gatti (2005, p.144), não 

podem ser apenas materiais informativos, textos corridos. Precisam ser construídos 

com um bom planejamento didático-pedagógico, utilizando de recursos diversos e 

soluções de linguagens visuais, auditivas ou gráficas adequadas e atraentes, serem 

ao máximo auto-explicativo, oferecendo informações decodificáveis pelos 

participantes, sem intérpretes, porém criando ao mesmo tempo oportunidades de 

extrapolações, pesquisa, reconstrução de fatos do conhecimento humano, 

situações-problema etc.  

É preciso manter o equilíbrio entre a utilização das mídias e outros recursos 

tecnológicos no desenvolvimento e distribuição dos conteúdos na EaD de modo a 

evitar a exclusão dos alunos que não disponham dos equipamentos e recursos 

tecnológicos necessários para o acompanhamento das atividades, desmotivando-os 

a participarem do curso.  

Neste sentido, os referenciais de qualidade em EaD recomendam uma 

infraestrutura de apoio presencial ao treinando, estabelecida também pelo Decreto 

5622/05 e exigida para o credenciamento da instituição, a qual, dependendo da 

proposta do curso, composta de equipamentos de televisão, videocassetes, áudio-

cassetes, fotografia, impressoras, linhas telefônicas, inclusive dedicadas para 

Internet e serviços 0800, fax, equipamentos para produção audiovisual e para 

videoconferência, computadores ligados em rede e outros, atentando ainda para o 

fato de que um curso a distância não exime a instituição de dispor de centros de 

documentação e informação ou midiatecas (que articulam bibliotecas, videotecas, 

audiotecas, hemerotecas e infotecas, etc.) para prover suporte a estudantes, tutores 

e professores e que devem estar disponíveis tanto na sede da instituição como nos 

pólos de apoio presencial.  
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Tendo me vista a EaD através de AVA, ou elearning, ser a segunda mídia 

mais utilizada nos cursos EaD,  os referenciais de qualidade destacam a  

importância da estrutura dos laboratórios de informática, tanto nas instituições como 

nos polos de apoio ao presencial, recomendando que sejam minimamente 

equipados com recursos de multimídia e computadores modernos, com leitoras de 

DVD e/ou CD, ligados em rede com acesso à Internet banda larga, de modo a 

permitir tanto a interação dos estudantes com seus colegas, tutores, professores e 

coordenadores de curso como também a realização de atividades presenciais e a 

realização de trabalhos e pesquisas. Deve ainda haver compatibilidade entre a 

quantidade de equipamentos e o número de estudantes atendidos.  

Toda esta estrutura de sistemas de comunicação, mídias e infraestrutura 

tecnológica constituirão instrumentos para a avaliação da aprendizagem dos alunos. 

2.6.3 Avaliação em EaD 

Outro tópico muito importante destacado nos Referenciais de Qualidade em 

EaD documento diz respeito à avaliação e que contempla duas dimensões: a 

avaliação da aprendizagem, referente aos mecanismos de acompanhamento 

permanente dos estudantes e aos instrumentos de avaliação tanto a distância como 

presenciais; e a avaliação institucional, referente aos critérios de qualidade dos 

cursos e que deve envolver estudantes, professores, tutores, e quadro técnico-

administrativo; organização didático-pedagógica; infraestrutura física para suporte 

tecnológico, científico e instrumental. 

Referente à avaliação da aprendizagem, Almeida, M. (2010a, p.94) destaca 

que na EaD através de ambientes virtuais ela pode basear-se numa adaptação 

acrítica dos procedimentos da educação presencial, empregando diversas 

ferramentas tecnológicas que efetuam automaticamente a verificação quantitativa de 

erros e acertos, para otimizar o controle e o disciplinamento, medindo a efetividade 

da aprendizagem pelo desempenho final, no modelo tradicional de avaliação 

somativa fundamentada em teorias tecnicistas e comportamentalistas. 

Por outro lado, a EaD pode contribuir para atender a diversidade do alunado 

e para ressignificar o currículo e a avaliação, por meio de mecanismos de 

registro e armazenamento, motores de busca e recuperação de 

informações, desenvolvimento das atividades realizadas pelos alunos com 

os respectivos caminhos cognitivos e produções, podendo funcionar como 

fonte para a autoavaliação e a regulação individual das aprendizagens pelo 

próprio aluno. Nessa ótica, a avaliação é formativa e contínua, acompanha 
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todo o andamento do processo educativo, contribui para a aprendizagem do 

aluno e pode se valer das ferramentas dos ambientes virtuais de suporte às 

atividades, em especial, os portfólios.(ibidem) 

Os ambientes virtuais de aprendizagem utilizados na EaD além das 

ferramentas voltadas diretamente para o processo de ensino e aprendizagem, 

dispõem de diferentes recursos para gerenciamento da aprendizagem através do 

registro das informações referentes ao acesso e à participação dos alunos, tutores e 

professores. Estes registros não se restringem apenas aos materiais enviados por 

alunos e professores, mas também a toda a trajetória dos mesmos dentro do 

ambiente, como acesso a ferramentas e materiais, interações e inter-relações nos 

fóruns, correios e salas de chat, inclusive com a gravação das conversas para 

posterior consulta e discussão, contribuindo especialmente para o monitoramente e 

acompanhamento do curso por parte da equipe de gestão, provendo-a de 

informações fundamentais para o processo de avaliação continuada e também para 

a tomada de decisões. (SAPUCAIA; SILVA, 2007, p.214; SAPUCAIA, 2004, p.35) 

Em uma abordagem construtivista ou do estar junto virtual, estes registros 

servem tanto ao aluno para avaliar seu próprio desenvolvimento, espelhando-se no 

processo evolutivo dos colegas, quanto ao do professor 

“acompanhá-lo, identificar suas dificuldades, orientá-lo, propor questões que 

desestabilizem suas certezas inadequadas, encaminhar situações que 

possam ajudá-lo a desenvolver-se e orientar suas produções e desenvolver 

processos avaliativos participativos.” (ALMEIDA, M., 2003b). 

Entretanto, apesar das inúmeras possibilidades de registro dos AVA e suas 

contribuições para um processo de avaliação continuada e formativa, na legislação 

sobre a EaD, no que se refere à avaliação da aprendizagem dos alunos o que se 

observa é o modelo tradicional do ensino presencial. O artigo 4º do Decreto 5622/05, 

estabelece que: 

Art. 4o - A avaliação do desempenho do estudante para fins de promoção, 

conclusão de estudos e obtenção de diplomas ou certificados dar-se-á no 

processo, mediante: 

        I - cumprimento das atividades programadas; e 

        II - realização de exames presenciais. 

        § 1º Os exames citados no inciso II serão elaborados pela própria 

instituição de ensino credenciada, segundo procedimentos e critérios 

definidos no projeto pedagógico do curso ou programa. 

        § 2º Os resultados dos exames citados no inciso II deverão prevalecer 

sobre os demais resultados obtidos em quaisquer outras formas de 

avaliação a distância. 
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Vale atentar para o parágrafo 2º deste artigo que estabelece a prevalência 

dos exames presenciais sobre quaisquer outros resultados de avaliação a distância. 

É interessante observar também o texto dos Referenciais de Qualidade ao destacar 

que as avaliações presenciais devem ser “cercadas das precauções de segurança e 

controle de frequência, zelando pela confiabilidade e credibilidade dos resultados”, 

reforçando novamente a preocupação com esta forma de avaliação. 

Deste modo, apesar dos avanços históricos da EaD, e das tecnologias para 

interação, mediação e acompanhamento contínuo dos alunos é preciso avançar nas 

políticas e legislação sobre avaliação.  

Outro item importante a se observar nesta nova versão dos Referenciais de 

Qualidade em EaD é sobre a Equipe Multidisciplinar, onde destaca três categorias 

profissionais essenciais para uma EaD de qualidade: docentes, tutores e pessoal 

técnico-administrativo, os quais serão abordados no próximo tópico. 

2.6.4 A equipe multidisciplinar em EaD 

A demanda por vagas no ensino superior ocorrida nas duas últimas décadas, 

proveniente das políticas de formação de professores para a educação básica e do 

aumento do número de concluintes do ensino médio, que praticamente triplicou 

somente na década de 90 trouxe um novo desafio ao ensino superior: a contratação 

de docentes para atuar nos novos cursos, em especial na Educação a distância.  

Em 2000 havia 10 cursos de EaD na graduação e em 2007 já eram 408 

cursos de graduação nesta modalidade de ensino, num aumento de mais de 

4.000%. O número de matrículas saltou de 1682 em 2000 para 369.766 em 2007, o 

que representa mais de 22.000%. (ABED, 2010). 

Com isto, a demanda de docentes no ensino superior também aumentou, mas 

com um desafio: ter experiência no uso das TIC e na EaD, e também na formação 

de educadores, tendo em vista que 70% dos cursos de graduação em 2007 eram de 

licenciaturas. (GATTI; BARRETO; ANDRÉ, 2011, p.104).. 

Segundo os Referenciais de Qualidade para cursos a distância (BRASIL, 

2007, p.19), apesar da diversidade de modelos de cursos em EaD e as 

possibilidades diferenciadas de composição dos recursos humanos necessários à 

estruturação e funcionamento de cursos nessa modalidade, qualquer que seja o 

modelo adotado deve ser composto de uma equipe multidisciplinar com funções de 
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planejamento, implementação e gestão dos cursos a distância, onde três categorias 

profissionais, que devem estar em constante qualificação, são essenciais para uma 

oferta de qualidade: docentes, tutores e pessoal técnico-administrativo. 

É interessante verificar que na versão de 2003 deste documento havia uma 

maior referência ao professor que desempenhava diversos papéis dentro dos 

processos como selecionar e preparar o conteúdo; identificar objetivos; definir 

bibliografia; elaborar textos; motivar, orientar, acompanhar e avaliar os alunos, 

caracterizando funções docentes de produção, acompanhamento e tutoria. 

Entretanto, na versão 2007 há uma proposta de separar docentes e tutores, 

atribuindo ao primeiro as funções de concepção, seleção e elaboração dos materiais 

e aos tutores o acompanhamento e mediação pedagógica junto aos alunos, tanto a 

distância como presencialmente, acirrando a discussão que emergiu nas últimas 

décadas sobre a dicotomia entre docência e tutoria, dado o ressurgimento 

representativo do tutor por conta do crescimento vertiginoso da EaD. 

Porém, esta é apenas uma das discussões decorrentes da utilizar das TIC 

nos processos de ensino e aprendizagem, principalmente nas atividades que 

envolvem interações a distância, onde o professor se vê diante de uma situação que 

o chama “a desempenhar múltiplas funções, para muitas das quais não se sente, e 

não foi preparado” (BELLONI, 2003, p.79), em um ambiente que lhe é totalmente 

desconhecido, que possui seu próprio tempo, espaço e linguagem, sendo 

necessária uma redefinição de seu papel. 

 Este novo ambiente, digital, que possibilita a criação de redes de interações 

entre alunos e professores, em qualquer hora e local onde possam estar 

conectados, propicia uma ressignificação do papel do professor no processo de 

ensino e aprendizagem, deixando de ser um mero transmissor de informações para 

se tornar parceiro dos alunos, atuando como mediador, facilitador, incentivador, 

pesquisador, articulador, desafiador, gestor, investigador do conhecimento, da 

própria prática e da aprendizagem individual e em grupo, que favorece a articulação 

entre os conceitos envolvidos nos temas em estudo e o domínio das ferramentas 

computacionais (BELLONI, 2003; KENSKI, 2003; MORAN, 2000; ALMEIDA, F, 

2001; ALMEIDA, M., 2001; ALMEIDA e PRADO, 2003, p.71). 

Conceitos como “professor coletivo” (BELLONI, 2003, p.80) e “polidocência” 

(MILL, 2010a, p.219; idem, 2010b, p.23) destacam a complexidade de definir quem 
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realmente ensina a distância, principalmente quando se trata de EaD para 

atendimento a grandes demandas onde as diversas funções docentes são 

desenvolvidas por diferentes personagens, destacando dentre os principais o 

professor-autor, ou conteudista, o professor-tutor, o professor-formador, que forma 

os tutores e monitores para atuar na mediação junto aos alunos, o professor-

coordenador, professor-avaliador, dentre outros, lembrando ainda do “designer 

educacional”, que muitas vezes é um professor exercendo esta função. 

Entretanto, para que o professor possa assumir estes e outros papéis é 

importante que os cursos de formação de educadores possibilitem que os mesmos 

desenvolvam, segundo Almeida, M. (2001, p.26),   

competências que lhes dêem condições para assumir a autoria, atuar na 

mediação pedagógica durante as interações com os alunos, criando 

espaços para a autoria desses alunos e a realização de investigações. 

Cabe ao educador, favorecer a articulação entre os conceitos envolvidos 

nos temas em estudo ou nos problemas de investigação, com o domínio da 

ferramenta computacional, numa prática pedagógica que promova 

interação, comunicação, discussão, pesquisa e criação. Nessa ótica, a 

realização de atividades colaborativas no espaço virtual cria uma dinâmica 

que entrelaça formação, ação e investigação. 

Segundo Belloni (2003, p.88), a formação de professores, tanto para EAD 

como para o ensino presencial, deve atender às necessidades de atualização em 

três grandes dimensões: Pedagógica, referente às atividades de orientação e tutoria, 

que incluem o domínio de conhecimentos relativos ao campo específico da 

pedagogia; tecnológica, que abrange as relações entre tecnologia e educação, na 

utilização proficiente dos meios técnicos disponíveis, na avaliação e seleção desses 

meios, bem como na elaboração de estratégias para seu uso; e didática, referente à 

formação específica do professor em determinada área do conhecimento.  

Entretanto, há uma carência de cursos para formação de professores para 

atuar na EaD superior, principalmente para formação de educadores, “com 

iniciativas incipientes, isoladas e insignificantes diante da demanda” (MILL et al., 

2010c, p.122) que “aprendem a fazer EaD fazendo, isto é, trabalhando em equipe 

com outros profissionais” (BELLONI, 2010, p.258). 

Segundo mostra o Censo EaD 2009 (ABED, 2010, p.226), na EaD superior a 

formação dos profissionais com formação específica na área se deu através de 

cursos de especialização (43,8%) e mestrado/doutorado (39,6%), sendo apenas 

6,3% em cursos de graduação.  
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Mill, Ribeiro e Oliveira (2010d, p.79) em uma pesquisa feita com 222 tutores 

da UAB-UFSCar apontaram que apenas 72 (32%) dos tutores tinham experiência 

anterior com EaD, sendo que 49 (22%) apenas como aluno em EaD. E dentre os 23 

(10%) restantes, apenas 12 (5%) tinham experiência como tutor superior a um ano.    

Estes dados demonstram um fenômeno que acontece em todo o sistema de 

ensino superior atual através da EaD: a pouca experiência em EaD dos tutores que 

estão atuando na formação de professores para a educação básica, mal 

remunerados, na maioria das vezes através de bolsas pagas pelo FNDE/MEC, 

sendo obrigados a trabalhar em horas “vagas”, e com condições precárias de 

trabalho que torna o vínculo do tutor com um o programa extremamente frágil e não 

permite investir sistematicamente no seu aperfeiçoamento em serviço, apresentando 

problemas quanto à qualidade do ensino oferecido e constituindo um grande 

problema de gestão para a instituição, sendo totalmente incompatível com a 

proposta de um programa permanente de formação de educadores. Segundo 

Barreto, R. (2008, p.925), 

o tutor, como figura introduzida no contexto educacional brasileiro pela EaD 

e como elo mais frágil de toda uma cadeia de simplificações, é um 

desdobramento previsível do processo de esvaziamento da formação e do 

trabalho docente, não podendo ser desvinculado da aposta centrada nos 

materiais ditos “auto-instrucionais” e nas tecnologias para a sua produção e 

circulação. 

Neste sentido, Gatti e Barreto (2009, p.116) destacam ainda que, 

A grande inquietação da comunidade de educadores diante desse quadro é 

que a inserção, nos moldes propostos, de uma modalidade de formação 

docente que é oferecida ainda de maneira mais precária que a dos cursos 

presenciais, em vez de contribuir para a solução da crise de formação de 

professores, poderá tornar mais frágeis os processos de formação docente 

e desestabilizar uma larga experiência acumulada de formação que, a 

despeito das críticas que lhe são devidas, requer alternativas que 

contribuam para fortalecê-la e consolidá-la. 

Deste modo, por conta da emergência das ações propostas pelas políticas 

públicas dos programas de formação de professores da educação básica, que pouco 

se preocuparam em investir adequadamente em programas para a formação de 

professores-tutores, que exige um tempo de maturidade para a apropriação dos 

novos saberes e competências profissionais exigidas pela EaD e o uso das TIC, traz 

um desafio aos docentes responsáveis pelas equipes de tutoria dos cursos, exigindo 
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uma gestão que integre além de um acompanhamento profissional, uma proposta de 

formação continuada da tutoria. 

 

2.7 Da progenitura à gestão da tutoria: o processo de desapego e a construção 

dos instrumentos de orientação e acompanhamento 

Desapego6: esta era a palavra utilizada principalmente quando a equipe de 

gestão pedagógica demonstrava enorme preocupação com o modo como os 

professores-tutores do projeto, responsáveis pelo desenvolvimento dos cursos junto 

aos alunos, se apropriariam do currículo elaborado pela equipe gestora, que incluía 

conteúdos, dinâmicas e atividades, a fim de atingir os objetivos pedagógicos 

previstos. 

Segundo a profa. Dra. Maria Elizabeth de Almeida, desenvolver um projeto de 

formação de educadores em grande escala, através da Educação a Distância, exigia 

um grande processo de desapego daquele conteúdo até então planejado, discutido 

e projetado a muitas mãos, resultado de muitas reuniões e discussões entre as 

diversas equipes que compunham a estrutura básica de planejamento e 

desenvolvimento de conteúdo, incluindo ainda os parceiros e clientes do projeto. 

Ela brincava que um projeto deste porte era como conceber um filho, que 

exigia planejamento, concepção, preparação e acompanhamento de toda a 

gestação, nascimento, primeiros passos, crescimento, mas que apesar da enorme 

preocupação e “aperto no coração”, sabe-se que chegará a hora de entregá-lo ao 

“mundo”, nas mãos de outros profissionais que se encarregarão de dar continuidade 

vida e ao trabalho iniciado pelos progenitores, porém, como qualquer bom 

progenitor, antes de se efetuar esta “entrega”, ou seja, de se permitir que outro 

profissional passe a cuidar de seu valioso projeto, é elaborada uma lista detalhada 

com recomendações, orientações, proibições, sobre o que, quando, onde e como 

aquele profissional deve agir, bem como os instrumentos de acompanhamento e 

avaliação que garantam alcançar os seus objetivos.  

                                            
6
 Desapego: palavra diversas vezes repetida pela profa. Dra. Maria Elizabeth de Almeida, 

coordenadora geral do projeto Gestão Escolar e Tecnologias da PUC/SP, durante as reuniões de 
planejamento junto à equipe gestora do projeto, composta basicamente pela coordenação geral, 
coordenação executiva, gestão pedagógica, orientação pedagógica, orientação de design web, 
Orientação de documentação e avaliação e Logística. 
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A analogia reflete bem a grande preocupação e desafios que enfrentam os 

progenitores de grandes projetos de formação de educadores em garantir, 

minimamente, que os objetivos previstos na concepção dos projetos cheguem à 

outra ponta do processo, ou seja, na sala de aula.  

Afinal, diferentemente dos projetos das áreas voltadas às ciências exatas, 

como Engenharia, Tecnologia, Computação, que através de cálculos complexos e 

poderosos sistemas de simulação e processamentos de dados conseguem um 

maior controle de todo o processo de desenvolvimento e a garantia de um produto 

próximo ao idealizado, a Educação, por ser uma ciência da área das Humanidades, 

onde inúmeras variáveis “não controláveis” se manifestam o tempo todo, não tem 

como garantir resultados tão precisos, porém, assim como em qualquer projeto bem 

estruturado são elaborados roteiros, desenhos, esquemas, procedimentos, manuais 

e instrumentos de acompanhamento, análise e avaliação, de modo a garantir uma 

uniformidade nas atividades dos diversos profissionais envolvidos no projeto, o 

mesmo acontece com os projetos educacionais.  

Um exemplo clássico disto são os materiais de apoio ao professor para a 

utilização dos livros e materiais didáticos em sala de aula, que não se limitam mais a 

serem simples materiais de consulta sobre “o que” e “por que” fazer, mas que trazem 

cada vez mais exemplos, tutorias, recomendações, receitas do “como fazer”, 

inclusive com a utilização de materiais interativos e diversos canais de suporte 

técnico por meio de telefone, email, chats e fóruns virtuais, na tentativa de garantir 

que os objetivos propostos na concepção e elaboração destes materiais sejam 

desenvolvidos pelos profissionais em sala de aula. É o que se denomina currículo 

prescrito 

O crescimento da Educação a Distância - EaD na última década, decorrente 

do desenvolvimento das novas Tecnologias de Informação e Comunicação – TIC e 

dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem – AVA, e ainda a promulgação da LDB 

9394/96, que passou a considerar a EaD como uma modalidade de ensino de 

distintos níveis e áreas de conhecimento, contribuíram para o desenvolvimento de 

projetos de formação continuada de educadores, ofertados tanto por universidades, 

centros de ensino e empresas como também pelos secretarias e órgãos públicos 

responsáveis pelos sistemas estadual, municipal e federal de ensino. Neste sentido, 

SILVA (2009, P.370) destaca que  
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A EaD, em contraposição à educação presencial, possui, durante parte de 

sua história, uma trajetória própria, sem que, em toda ela, tenham tido 

intersecções diretas na educação presencial, vindo a convergir por ocasião 

da disseminação de estudos e de discussões do uso, do papel e do impacto 

da rede mundial nos processos de ensino-aprendizagem, tanto em 

atividades de apoio presencial como a distância.  

Dentre as principais características da EaD sempre foram destaques no 

percurso de sua história a integração com diversas tecnologias e mídias, 

responsáveis tanto pela produção e disseminação dos conteúdos como pelo suporte 

e mediatização das atividades junto aos alunos, e “a ênfase ao planejamento e a 

qualidade dos materiais de apoio que traziam as prescrições curriculares (conteúdos 

e estratégias) elaboradas previamente pelos centros de ensino e distribuídos 

uniformemente para todos” (ALMEIDA, M. 2010a, p.89).   

Entretanto, apesar dos grandes avanços sobre a utilização das ferramentas 

de comunicação que permitem a interação entre os diversos participantes de um 

curso a distância através de AVA, o processo de produção dos conteúdos, por mais 

simples que seja demanda a conversão dos diversos materiais multimídia como 

filmes, textos, imagens, sons em formato digital e numa linguagem WEB, como por 

exemplo, a HTML de modo a que os AVA e os navegadores de Internet possam 

codificá-la.   

Deste modo, estruturar um curso que utilize a EaD através de AVA, por mais 

simples que seja, demanda um processo que envolve a autoria e seleção de 

conteúdos, o design instrucional, a produção ou conversão dos materiais em formato 

digital e web, a implementação do conteúdo no AVA, o design e configuração do 

AVA com os recursos e ferramentas de comunicação e suporte aos participantes, os 

instrumentos de acompanhamento e avaliação, o suporte técnico aos alunos e 

equipes de tutoria e, por consequência, “demanda a combinação de diversas 

competências profissionais e, ao mesmo tempo, traduz suas concepções e as 

abordagens que emergem em suas práticas.” SILVA (2010, P.370). 

No desenvolvimento de pequenos projetos utilizando a EaD, é comum 

encontrar pessoas que desenvolvem mais de um papel dentro do processo, por 

exemplo, um mesmo grupo pode desenvolver o conteúdo, o design instrucional, a 

tutoria e avaliação, possibilitando uma maior sintonia entre as equipes e um maior 

controle dos processos de ensino e aprendizagem e alcance dos objetivos propostos 

inicialmente.  
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Porém, projetos de EaD para grandes demandas exigem uma estruturação de 

equipes mais numerosas, muitas vezes com a contratação de profissionais e 

serviços externos, implicando em uma estruturação e organização do projeto em 

áreas agrupadas por competências e responsabilidades. SILVA (2010, p.373) 

destaca a composição das equipes mais comumente encontradas em projetos de 

EaD mais complexos e para grandes demandas:  

 Equipe gestora - responsável pela definição, seleção e organização 

das macroestratégias para o alcance dos objetivos da instituição ou do 

projeto; 

 Autores ou conteudistas – responsável pelo desenvolvimento dos 

conteúdos, atividades, dinâmicas, estratégias e recursos pedagógicos 

do curso; 

 Equipe pedagógica – responsável pela coordenação dos subsistemas 

de concepção, produção e avaliação dos cursos, formação e 

acompanhamento dos tutores e monitores e assessoria à equipe de 

autores e de design instrucional; 

 Equipe de design instrucional – responsável por analisar as 

necessidades de instrução, perfil dos alunos, concepção e 

planejamento do projeto, conversão ou adaptação dos conteúdos em 

materiais digitais e em linguagem Web; 

 Equipe de arte – responsável pelo desenvolvimento das animações, 

ilustrações, vídeos e todas as mídias necessárias para a produção do 

conteúdo estabelecido pela equipe de design instrucional;  

 Equipe de tutores ou mediadores de aprendizagem – responsável pelo 

acompanhamento, orientação, mediação e avaliação dos alunos 

durante o curso. Suas funções dependerão ainda da concepção 

pedagógica do design instrucional do curso; 

 Equipe de monitoria pedagógica – auxilia o tutor no acompanhamento 

e suporte aos alunos no desenvolvimento das atividades e nas 

dificuldades referentes à utilização dos recursos e ferramentas do AVA. 

É responsável pela elaboração das planilhas e relatórios de 

acompanhamento dos alunos; 
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 Equipe de suporte técnico – acompanha os participantes em suas 

dúvidas ou dificuldades tecnológicas tanto do AVA como de recursos e 

softwares utilizados no suporte às atividades do curso; 

 Equipe tecnológica – responsável pela gestão do AVA, dos sites e dos 

recursos tecnológicos envolvidas no desenvolvimento dos conteúdos e 

suporte às atividades do projeto; 

É interessante que a autora destaca como integrantes desta equipe também 

os alunos, pois segundo ela “podem ser considerados agentes integrantes das 

equipes de produção, em especial em situações de aprendizagem que preveem a 

participação dos alunos, suas produções individuais e coletivas como parte do 

processo de ensino e aprendizagem”. (ibidem, p.374) 

Além destas equipes, é possível contar ainda com equipes de avaliação, 

responsáveis por elaborar e aplicar os instrumentos de avaliação a partir dos 

objetivos gerais e específicos definidos pelo projeto.  

Também é comum contar com uma equipe responsável pela logística do 

projeto envolvendo assuntos financeiros, contratuais, organização de encontros 

presenciais, infraestrutura física, viagens dos tutores, relações com parceiros, 

fornecedores e colaboradores externos. 

Segundo as especificidades e responsabilidade de cada equipe, se torna mais 

difícil pessoas desenvolverem diversos papéis em um projeto de EaD para grande 

escala de atendimento, porém é necessária uma integração entre os coordenadores 

de cada equipe com o objetivo de se estabelecer  

uma rede de conexão entre as áreas, onde os diferentes pontos não estão 

amarrados uns aos outros, mas interligados, cada qual considerando e 

enriquecendo o processo do outro, a partir do qual os membros da equipe 

podem dialogar e contribuir para tecer a rede, seja na constituição de cada 

nó ou nas interligações existentes entre eles, possibilitando a atribuição de 

significados, por atuarem ativamente na constituição deste espaço. 

(ALMEIDA, M. 2011). 

Dentre as equipes apresentadas anteriormente que compõem um projeto de 

EaD em alta escala, as que consistem maior desafio para a gestão são as equipes 

pedagógica e de tutoria.  

Em outras equipes, como por exemplo, de produção e implementação de 

conteúdo no ambiente virtual, o controle de qualidade de seus serviços se dá 
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através da manifestação multimidiática dos produtos: a imagem, o som, o vídeo, a 

diagramação do texto.   

Por serem conteúdos digitais, exigem um tratamento muito preciso e com o 

rigor demandado por ambientes expostos a grande público e ampla visibilidade.  

Mesmo uma arte, um vídeo ou texto passam por roteiristas e revisores antes de 

serem enviados à produção digital e web, além de contarem com o 

acompanhamento dos diretores e revisores finais.  

Fazendo uma analogia com a escola presencial, diversos materiais didáticos 

são elaborados para o suporte às aulas: livros didáticos, paradidáticos, vídeos, 

softwares, e demais equipamentos e instrumentos de apoio, e muitas vezes são 

desenvolvidos cursos junto aos professores para a correta utilização dos recursos. 

Entretanto, nada disto garante que o professor, ao fechar a porta de sua sala, 

desenvolva as atividades previstas pelos autores e produtores daqueles materiais. 

Não existe como controlar isto, apenas levantar indícios sobre a utilização ou 

não de determinados recursos através de avaliações e pesquisas. Nos ambientes 

virtuais tal exigência se torna mais rigorosa.  

A EaD traz como potencial vantagem o fato dos AVA permitirem que 

coordenadores e gestores do projeto possam acompanhar as salas de aula virtuais e 

analisar como os tutores e monitores estão mediando a aprendizagem dos alunos 

com base nos conteúdos e atividades propostas pelas equipes responsáveis pela 

concepção e planejamento do conteúdo (conteudistas, equipe pedagógica e design 

instrucional) a fim de alcançar os objetivos preestabelecidos do projeto.  

Apesar da grande evolução dos AVA quanto aos recursos e ferramentas de 

registros e acompanhamento das atividades dos alunos, conforme síntese 

desenvolvida por Vieira e Silva (2012) e apresentada na Figura 1, que a quase 

totalidade dos AVA não possui instrumentos eficazes de acompanhamento dos 

tutores e monitores, sendo que alguns nem mesmo registram os horários em que 

eles acessam o ambiente, dificultando enormemente o trabalho de gestão da tutoria.   
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Figura 1 - Mecanismos de avaliação e acompanhamento em ferramentas para EaD. 

 

Fonte: VIEIRA; SILVA (2012) 

A falta de recursos no AVA que possibilitem o registro e acompanhamento 

dos tutores nos cursos obriga os gestores a desenvolver estratégias que vão desde 

a obrigatoriedade presencial do tutor em pólos de tutoria até a contratação de 

assistentes de coordenação que, analogamente ao monitor do curso, se encarregam 

de criar planilhas e relatórios de acompanhamento dos tutores, normalmente 

acessando cada turma, a interação nos fóruns, as respostas e orientações aos 

alunos nas atividades, enfim, tentando levantar indícios que apontem a qualidade da 

mediação feita pelos tutores e monitores dos cursos.  

Claro que a autonomia do tutor deve ser preservada, porém em projetos que 

envolvem equipes de tutoria com dezenas, ou até centenas, de profissionais é 

comum haver alguns problemas que vão desde a forma como os tutores se 

comunicam com os alunos, sua linguagem, ortografia, educação no fraseado de 

atendimento, objetividade, ou ainda tutores que decidem fazer seu próprio curso, 

ignorando os conteúdos e objetivos do projeto, até tutores que, por motivos pessoais 

ou contratuais, simplesmente abandonam o curso por períodos relativamente 

longos. 
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A fim de minimizar os efeitos da dificuldade de gestão da tutoria e de uma 

uniformidade de atuação por parte dos tutores e monitores nestes projetos, os 

gerentes do projeto optam por desenvolver algumas estratégias, como por exemplo: 

 Investimento na produção de conteúdos interativos e autoinstrucionais, 

com atividades com questões fechadas e com correção e feedback 

automático aos alunos e controle estatístico pelo AVA;  

 Baixa interação entre alunos e tutores e atividades abertas ou 

dissertativas, possibilitando um número maior de alunos por tutor; 

 Bloqueio das funções de configurações de ferramentas e recursos do 

AVA pelos tutores e monitores; 

 Bloqueio à inserção, exclusão ou alteração dos conteúdos, links ou 

referências pelos tutores e monitores; 

 Controle dos conteúdos das mensagens de correio e ferramentas de 

comunicação entre alunos e tutores ou até mesmo bloqueio destas 

ferramentas;  

 Disponibilização de agendas e cronogramas do curso pela equipe 

técnica, inclusive com inserção no próprio conteúdo; 

 Desenvolvimento de tutoriais, guias, roteiros e manuais de orientação 

para tutores e monitores; 

 Criação de equipes de acompanhamento e orientação da tutoria; 

 Formação dos tutores e monitores para a utilização dos recursos 

pedagógicos e tecnológicos; 

 Elaboração de instrumentos para acompanhamento e avaliação da 

tutoria; 

 Desenvolvimento de canais de apoio e suporte pedagógico e tecnológico 

aos tutores e monitores; 

Dentre as diversas estratégias apresentadas, que poderão ou não ser 

utilizadas, dependendo da complexidade e concepção pedagógica do projeto, a 

formação dos tutores como parte fundamental do processo é o que provavelmente 

possibilitará uma maior sintonia entre os tutores e as demais equipes do projeto 

além de uma maior compreensão por parte destes de seus papéis e 

responsabilidades dentro do processo. Eles também estão em um processo de 

formação para se apropriarem dos conteúdos, metodologias, estratégias e 
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atividades propostas pelos progenitores. Eles são os principais atores e executores 

de todo o processo e por conta disto necessitam de uma gestão pedagógica e 

dialógica.  

Segundo Almeida, M. (2011) 

Para compreender a organização e a produção conjunta viabilizada por uma 

equipe de trabalho, é fundamental explicitar como se estrutura e se constitui 

esse complexo trabalho que se concretiza no coletivo quando os 

profissionais envolvidos conseguem romper barreiras relacionadas a 

situações pré-estabelecidas segundo padrões e normas rígidas, criando seu 

próprio sistema de interação, criação e produção.  

Deste modo, são estas concepções que nortearão as reflexões sobre a 

gestão da tutoria do curso para dez mil professores ingressantes da escola de 

Formação de Professores da Escola de Formação e Aperfeiçoamento de 

Professores da Secretaria de Estado da Educação de São Paulo com o objetivo de 

encontrar indícios que indiquem como a gestão da tutoria neste curso possibilitou 

novas abordagens pedagógicas.  
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3. O CENÁRIO DE ESTUDO: A ESCOLA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA 

SEE/SP 

Muitos profissionais nas últimas décadas têm constatado uma exigência cada 

vez maior de qualificação profissional e acadêmica por parte das empresas, tendo 

como principal fator o desenvolvimento tecnológico ocorrido de forma cada vez 

acelerada a partir do final do século XX. Diversas tarefas e funções foram 

automatizadas dando origem à necessidade cada vez mais crescente de mão-de-

obra qualificada e especializada.  

Além do desenvolvimento tecnológico, o aumento do acesso a níveis cada 

vez mais elevados de educação por parte dos brasileiros contribui para este 

aumento da concorrência entre candidatos mais escolarizados. Formação 

universitária, fluência em outros idiomas e conhecimento de informática são pré-

requisitos aos candidatos à boas vagas de emprego, já se tornando frequente a 

exigência de cursos de pós-graduação como diferencial, sem que isto 

necessariamente represente melhor remuneração.  

Dados do censo 2009 do INEP mostram que o número de matrículas no 

ensino superior cresceu mais de 400% nas últimas três décadas, saltando de 

1.377.286 em 1980 para 5.954.021 estudantes matriculados em 2009.  

Com relação à oferta de cursos oferecidos, o crescimento é ainda mais 

significativo, saltando de 3.806 cursos oferecidos em 1980 para 10.585 cursos em 

2000 e finalmente atingindo 28.671 em 2009, ultrapassando os 750% de aumento.  

Porém, assim como ocorre com relação à Educação básica, um dos grandes 

desafios do ensino superior atualmente é tentar equalizar o crescimento da oferta de 

cursos de graduação com a qualidade de ensino.  

O ENADE - Exame Nacional de Desempenho de Estudantes – que integra o 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - Sinaes tem o objetivo de 

aferir o rendimento dos alunos dos cursos de graduação em relação aos conteúdos 

programáticos, suas habilidades e competências (INEP, 2011). O gráfico 5 traz 

alguns dados sobre a média de alunos concluintes de alguns dos cursos de 

graduação avaliados nas edições de 2005 e 2006 deste exame: 
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Gráfico 5 - Média das avaliações de alunos concluintes curso de graduação – ENADE 
2005/2006 

 

 Fonte: INEP/ENADE 

Neste gráfico é possível constatar que as médias de avaliação da formação 

geral dos alunos concluintes são próximas, concentrando-se na faixa entre 50 e 60 

pontos, enquanto as médias que avaliam os componentes específicos apresentam 

maiores disparidades, onde os concluintes de alguns cursos ficam com média 

abaixo dos 30 pontos.  

Dados do IGC7 - Índice Geral de Cursos Avaliados da Instituição, um 

Indicador de qualidade das instituições de educação superior, através dos 

parâmetros do CPC8 - conceito preliminar de curso, apresenta um panorama sobre a 

                                            

7
 IGC – Índice Geral de Cursos Avaliados da Instituição (IGC) é um indicador de qualidade de 

instituições de educação superior, que considera, em sua composição, a qualidade dos cursos de 
graduação e de pós-graduação (mestrado e doutorado). No que se refere à graduação, é utilizado o 
CPC (conceito preliminar de curso) e, no que se refere à pós-graduação, é utilizada a Nota Capes. O 
resultado final está em valores contínuos (que vão de 0 a 500) e em faixas (de 1 a 5). Mais 
http://informações em http://www.inep.gov.br/areaigc/ 

8
 CPC - O CPC é uma média de diferentes medidas da qualidade de um curso. As medidas utilizadas 

são: o Conceito Enade (que mede o desempenho dos concluintes), o desempenho dos ingressantes 
no Enade, o Conceito IDD e as variáveis de insumo. O dado variáveis de insumo – que considera 
corpo docente, infraestrutura e programa pedagógico – é formado com informações do Censo da 
Educação Superior e de respostas ao questionário socioeconômico do Enade. Mais informações em 
http://www.inep.gov.br/download/enade/2008/Nota_Tecnica_CPC_17_12_2009.pdf 
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qualidade da Educação superior de 2136 instituições de ensino superior no país, 

dentre universidades, faculdades, centros universitários e de formação tecnológica, 

no ano de 2009, conforme apresentado no gráfico 6: 

Gráfico 6 - Distribuição do IGC das IES – 2009. 

 
Fonte: INEP/ENADE 

Do total de 2136 instituições, 344 delas não obtiveram conceito (SC) no IGC, 

provavelmente devido a seus alunos não terem participado do ENADE nos anos de 

2007, 2008 e 2009. Elas representam 16,10% do total.  

Considerando, deste modo, as 1792 instituições com índices no IGCE, os 

dados mostram que apenas 25 instituições atingiram o conceito 5, representando 

1,39% do total, e 124 instituições, ou 6,91% do total, obtiveram conceito 4, 

totalizando apenas 8,3% de instituições no país com conceitos bom e ótimo de 

qualidade.  

A maioria das instituições, 946, obtiveram conceito 3, o que representa 

52,79% do total de instituições que podem “respirar” por mais um ano, tendo em 

vista que as instituições que obtiveram conceitos 1 e 2, 38,89% do total, ficam sob 

supervisão do Ministério da Educação - MEC e, caso não consigam sanar as 
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deficiências, podem ter diminuído o número de vagas oferecidas ou, em último caso, 

ter suspenso o recredenciamento de seus cursos. 

Com isto, é possível considerar que mais de 90% das instituições do país têm 

conceito de qualidade entre regular e ruim, explicando em parte o baixo 

desempenho dos alunos nos exames e contribuindo com o discurso de diversos 

setores da sociedade, principalmente o empresarial, sobre o fato da universidade 

não formar adequadamente mão-de-obra especializada que atenda as necessidades 

básicas dos setores que movem a economia nacional. 

Muitas empresas nas últimas três décadas aumentaram o investimento na 

formação continuada de seus funcionários, ampliando suas áreas de treinamento e 

desenvolvimento (T&D) e criando as chamadas Universidades Corporativas que, 

segundo Eboli (2004, p. 63):  

No Brasil, a adoção desse conceito começou na década de 90, com o 

advento de um mercado cada vez mais globalizado, pressionando assim as 

organizações a investir na qualificação de seus colaboradores e a se 

comprometer com seu desenvolvimento contínuo, como um elemento-chave 

na criação de diferencial competitivo.  

Atualmente existem mais de cem universidades corporativas no Brasil, das 

quais cerca de quinze delas pertencentes às empresas e órgãos do setor público, 

sendo as mais conhecidas da Petrobrás, Banco do Brasil, Correios, Metrô/SP e 

Caixa Econômica Federal. No setor público, além dessas universidades 

corporativas, diversos centros e institutos são responsáveis pela formação 

continuada dos servidores públicos dos três níveis do governo e são conhecidas 

como Escolas de Governo. A Rede Nacional de Escolas de Governo integra mais de 

cento e setenta instituições. Em São Paulo, existem cerca de vinte escolas de 

governo nas esferas estadual e municipal.  

Porém, apesar destas escolas de governo existirem há décadas e serem 

responsáveis pela formação inicial e continuada de servidos públicos das diversas 

áreas públicas, inclusive em processos de ingresso e acesso de servidores às 

carreiras públicas, em complementação aos concursos, nenhuma destas escolas 

são destinadas à formação de profissionais docentes para a área da Educação 

básica. Neste sentido, o Estado de São Paulo foi o primeiro a criar uma escola de 

formação e aperfeiçoamento de professores com estas características. 
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3.1 EFAP: uma escola de governo da SEE/SP? 

A formação continuada de professores é tema frequente nos debates sobre 

Educação não só no Brasil, mas em todos os países. As políticas públicas de 

Educação implantadas nas últimas três décadas reforçam cada vez mais o 

atendimento a um maior contingente de crianças, jovens e adultos, aumentando a 

demanda por profissionais capacitados para o exercício do magistério nas diversas 

áreas do saber.  

Porém, da mesma forma que as empresas de diversos setores encontram 

dificuldade em encontrar profissionais capacitados para atenderem os níveis de 

competitividade e qualidade exigidos pelo mercado, a área da Educação, como não 

poderia ser diferente, também sofre com o mesmo problema, pois as instituições 

responsáveis pela formação inicial de educadores não estão conseguindo formar 

profissionais capacitados a atuarem na docência. 

O gráfico 7 apresenta a média dos alunos de dez cursos de formação de 

educadores para o ensino básico obtidas no ENADE 2005: 

Gráfico 7 - Média das avaliações dos cursos de formação de professores 

 

Fonte: INEP/ENADE-2005/2006 
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É possível observar que as médias das avaliações sobre formação geral dos 

alunos foram superiores aos 50 pontos, porém ao se avaliar as médias obtidas nos 

componentes específicos dos cursos, todas ficam abaixo dos 40 pontos, sendo que 

a metade dos cursos apresenta média inferior aos 30 pontos, retomando-se com isto 

a discussão sobre a qualidade dos cursos superiores na formação de professores 

para a educação básica. 

Este fato é também observado nos resultados dos concursos públicos para os 

cargos de professores promovidos pelas redes públicas de ensino, demonstrando a 

dificuldade em selecionar profissionais qualificados para o exercício da função, 

considerando ainda que estes concursos podem não diagnosticar habilidades 

relacionadas às práticas pedagógicas, didáticas, técnicas, metodológicas e de 

avaliação dos processos de ensino e aprendizagem.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB9394/96 (BRASIL, 

1996), estabelece em seu artigo 62º que:  

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível 

superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e 

institutos superiores de educação, admitida, como formação mínima para o 

exercício do magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries 

do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade Normal. 

E no artigo 63º, inciso III - estabelece ainda que “os institutos superiores de 

educação manterão programas de educação continuada para os profissionais de 

educação dos diversos níveis.” 

Além da LDB, temos no decreto nº 3.276, de 6 de dezembro de 1999 que 

dispõe sobre a formação em nível superior de professores para atuar na educação 

básica, determina em seu artigo 5º sobre as diretrizes curriculares nacionais: 

§ 1º As diretrizes curriculares nacionais observarão, além do disposto nos 
artigos anteriores, as seguintes competências a serem desenvolvidas pelos 
professores que atuarão na educação básica: 

 I - comprometimento com os valores estéticos, políticos e éticos 
inspiradores da sociedade democrática; 

II - compreensão do papel social da escola;  

III - domínio dos conteúdos a serem socializados, de seus significados em 
diferentes contextos e de sua articulação interdisciplinar; 

IV - domínio do conhecimento pedagógico, incluindo as novas linguagens e 
tecnologias, considerando os âmbitos do ensino e da gestão, de forma a 
promover a efetiva aprendizagem dos alunos; 

V - conhecimento de processos de investigação que possibilitem o 
aperfeiçoamento da prática pedagógica; 

VI - gerenciamento do próprio desenvolvimento profissional. 
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Entretanto, apesar de estabelecer às instituições de ensino superior a 

responsabilidade da formação inicial e continuada de profissionais da educação, a 

própria LDB estabelece em seu artigo 67º, que trata da valorização dos profissionais 

da educação pelos sistemas de ensino, em seu inciso II, que os sistemas de ensino 

devem assegurar “aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com 

licenciamento periódico remunerado para esse fim;” transferindo para Estados e 

Municípios parte da responsabilidade na formação continuada dos profissionais 

docentes, estabelecendo inclusive em seu artigo 70º que as despesas com 

aperfeiçoamento destes profissionais são consideradas como de manutenção e 

desenvolvimento do ensino.  

O artigo 87º da LDB, das disposições transitórias que instituiu a “Década da 

Educação” a partir do ano de 1997, em seu parágrafo 3º, inciso III, estabelece ainda 

que “cada Município e, supletivamente, o Estado e a União, deverá [...] III - realizar 

programas de capacitação para todos os professores em exercício, utilizando 

também, para isto, os recursos da educação a distância” 

Deste modo, diversas secretarias estaduais e municipais de Educação criam 

e organizam departamentos responsáveis pela formação continuada de seus 

profissionais do quadro de magistério de modo a capacitá-los para atender as 

necessidades e especificidades da rede de ensino.  

 

3.2 As políticas públicas de formação de professores da SEE/SP 

A Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, uma das maiores redes 

de ensino do mundo, desenvolve há mais de três décadas programas de formação 

continuada para seus professores e profissionais técnico-administrativos, tendo 

como órgãos principais a CENP - Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas 

e a FDE - Fundação para o Desenvolvimento da Educação. 

A CENP, um dos órgãos da estrutura básica da secretaria de Estado da 

Educação de São Paulo, foi criada pelo decreto 7510, de 29 de janeiro de 1976, que 

estabelecia no artigo 80º, dentre suas principais atribuições: 

VI - diagnosticar, em consonância com o Departamento de Recursos 

Humanos e as Coordenadorias de Ensino, as necessidades de 

aperfeiçoamento e atualização do pessoal docente, técnico-pedagógico e 

administrativo da área pedagógica; 

VII - elaborar critérios para o dimensionamento de recursos humanos 

necessários às atividades docentes, técnico-pedagógicas e administrativas 

da área pedagógica; (SÃO PAULO, 1976) 
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Para cumprir estas atribuições de formação continuada, a CENP desenvolveu 

diversos projetos em parceria com as universidades estaduais paulistas, USP, 

UNICAMP e UNESP e outros órgãos. Porém, com a criação da FDE pelo Decreto nº 

27.102, de 23 de junho de 1987, parte destas atribuições ficam sob responsabilidade 

desta, continuando para a CENP a responsabilidade em elaborar, orientar, 

coordenar e acompanhar o Programa de Educação Continuada do quadro do 

magistério. (SOUZA, 2005). 

Entretanto, a rede estadual paulista conta com mais de 218 mil professores, 

onde pouco mais da metade são efetivos, conforme mostra a figura 2 sobre o 

espelho da rede estadual em dezembro de 2010: 

Figura 2 - Número de Docentes da Rede Estadual de São Paulo - dez/2010. 

 

Fonte: DRHU– Departamento de Recursos Humanos da SSE/SP 

Estes docentes atuam nas 5.400 escolas estaduais distribuídas nos 645 

municípios do Estado de São Paulo, que possui uma área de mais de 248 mil metros 

quadrados, atendendo a um total de 4,5 milhões de alunos por ano. Sem contar que 

a rede possui mais 50 mil funcionários nos quadros de apoio escolar e da secretaria 

de educação, que desenvolvem funções técnicas e administrativas. 

Desenvolver projetos de formação continuada com qualidade e equidade a 

todo seu quadro de magistério e de apoio escolar é um dos maiores desafios da 

SEE/SP, sendo necessário para isto, além de grandes investimentos financeiros, 

uma infraestrutura física, tecnológica e de recursos humanos, além de uma rede de 

parceiros e convênios que possibilitem o atendimento das demandas de formação 

continuada de seus profissionais. 



 

71 
 

3.3 Das diretrizes curriculares ao currículo proposto: cadernos do professor e 

aluno 

Uma das atuais demandas de formação continuada de professores da 

SEE/SP se deu a partir do processo de elaboração da nova proposta curricular da 

rede estadual paulista, que tinha por objetivo criar uma base curricular comum para 

toda a rede de ensino estadual. 

Esta proposta foi lançada em 2007, em conjunto com o anúncio das “10 

metas do Plano Estadual de Educação” a serem conquistadas até 2010 e que 

estabelecia, dentre a redução das taxas de reprovação e o aumento nos índices de 

desempenho dos alunos nas avaliações, a implantação do ensino fundamental de 

nove anos e o atendimento à demanda de jovens e adultos no ensino médio. Sobre 

formação de professores, a meta estabelecia: 

8 - Utilização da estrutura de tecnologia da informação e Rede do Saber 

para programas de formação continuada de professores integrado em todas 

as 5.300; escolas com foco nos resultados das avaliações; estrutura de 

apoio à formação e ao trabalho de coordenadores pedagógicos e 

supervisores para reforçar o monitoramento das escolas e apoiar o trabalho 

do professor em sala de aula, em todas as DEs; programa de capacitação 

dos dirigentes de ensino e diretores de escolas com foco na eficiência da 

gestão administrativa e pedagógica do sistema. (SÃO PAULO, 2007) 

A elaboração desta proposta teve como um de seus pilares a análise dos 

resultados das avaliações de desempenho dos alunos promovidos pelo MEC, “Prova 

Brasil” 9 e ENEM e, principalmente, do SARESP, Sistema de Avaliação de 

Rendimento Escolar do Estado de São Paulo criado em 1996 pela SEE/SP. 

Além das análises destas avaliações, o processo de elaboração da proposta 

curricular partiu “dos conhecimentos e das experiências práticas já acumulados, ou 

seja, da sistematização, revisão e recuperação de documentos, publicações e 

diagnósticos já existentes e do levantamento e analise dos resultados de projetos ou 

iniciativas realizados” (SÃO PAULO, 2008a), tendo como destaque a consulta a 

professores, coordenadores e diretores das escolas sobre relatos de boas 

experiências de aprendizagem na rede pública de ensino, a fim de identificá-las, 

                                            
9
 Prova Brasil - A Prova Brasil e o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb) são 

avaliações para diagnóstico, em larga escala, desenvolvidas pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep/MEC). Têm o objetivo de avaliar a qualidade do ensino 

oferecido pelo sistema educacional brasileiro a partir de testes padronizados e questionários 

socioeconômicos. Mais informações em http://portal.mec.gov.br/provabrasil . Acesso em 02/05/2011 

http://portal.mec.gov.br/provabrasil
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sistematizá-la e divulgá-las, subsidiando uma proposta curricular que articulasse 

“conhecimento e herança pedagógicos com experiências escolares de sucesso” e a 

fim de tais experiências (ibidem). 

Este processo culminou com a elaboração de três conjuntos de documentos 

que subsidiam as propostas curriculares do Estado de São Paulo:  

1. Orientações Curriculares para o Ensino Fundamental Ciclo I - Português e 

Matemática (SÃO PAULO, 2008b) e as Propostas Curriculares para o Ensino 

Fundamental Ciclo II e Ensino Médio (SÃO PAULO, 2008a), organizadas em 

quatro áreas: 

a. Ciências da Natureza e suas Tecnologias: que engloba as disciplinas 

de Ciências, Física, Química e Biologia; 

b. Ciências Humanas e suas Tecnologias: Filosofia, Geografia, História e 

Sociologia; 

c. Linguagens, Códigos e suas Tecnologias: Língua Portuguesa, Arte, 

Educação Física e Língua Estrangeira Moderna – Inglês; 

d. Matemática e suas Tecnologias: apenas a disciplina de Matemática. 

2. Orientações para Gestão do Currículo na Escola – Caderno do Gestor 

(2010a) - dirigidas aos diretores, assistentes técnico-pedagógicos, 

professores coordenadores e supervisores de ensino, que tem “a finalidade 

específica de apoiar o gestor para que seja um líder e animador da 

implementação desta proposta curricular nas escolas publicas” (SÃO PAULO, 

2008a) 

3. Cadernos do Professor – organizados em disciplina, série e bimestre, os 

cadernos do professor apresentam 

situações de aprendizagem para orientar o trabalho do professor no ensino 

dos conteúdos disciplinares específicos (...) e acompanhados de 

orientações para a gestão da sala de aula, para a avaliação e a 

recuperação, bem como de sugestões de métodos e estratégias de trabalho 

nas aulas, experimentações, projetos coletivos, atividades extraclasse e 

estudos interdisciplinares. (SÃO PAULO, 2008a) 

Em 2009 foram desenvolvidos e distribuídos o “Caderno do Aluno” aos alunos 

do Ensino Fundamental II e Ensino Médio e que possuem a mesma organização por 

disciplina, série e bimestre do Caderno do Professor, que lhes possibilita registrar 

anotações e desenvolver as atividades propostas. 
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A construção desta Proposta Curricular implica na necessidade de 

capacitação e orientação dos professores da rede de modo a propiciar-lhes a 

compreensão e apropriação deste currículo e dos materiais elaborados. Tendo em 

vista a dimensão da rede, fica possível compreender a complexidade que envolve o 

desenvolvimento de projetos desta magnitude e da infraestrutura necessária para 

atender aos professores de toda a rede, sendo necessário o uso das tecnologias de 

informação e comunicação e da Educação a Distância neste processo. Este é um 

dos contextos de nascimento da escola de Formação de Professores do Estado de 

São Paulo. 

 

3.4 O programa de qualidade na escola 

A qualidade na Educação é sempre tema recorrente de diversos setores da 

sociedade. A cada anúncio dos resultados de avaliações nacionais ou 

internacionais, o tema volta à pauta de discussões, proporcionadas principalmente 

pela imprensa que elabora diversas reportagens e entrevistas de especialistas em 

Educação e outras áreas, a fim de analisar os motivos pelo qual as escolas 

brasileiras, especialmente as públicas, apresentam baixos índices de desempenho 

nestas avaliações. 

Em São Paulo, além dos exames como o ENEM e o Saeb/Prova Brasil, a 

SEE/SP criou desde 1996 o SARESP - Sistema de Avaliação de Rendimento 

Escolar do Estado de São Paulo, possibilitando ao longo dos últimos quinze anos 

determinar o Indicador de Desempenho - ID dos alunos nos exames de proficiência 

do SARESP (SÃO PAULO, 2011). 

Outro índice utilizado pela SEE/SP é o Indicador de Fluxo - IF que mede a 

taxa média de aprovação em cada etapa de escolarização coletadas pelo Censo 

Escolar. Juntos, estes indicadores determinam o IDESP- Índice de Desenvolvimento 

da Educação do Estado de São Paulo – de cada escola estadual paulista, e que faz 

parte do Programa de Qualidade da Escola (PQE), lançado em 2008 e que tinha 

“como objetivo promover a melhoria da qualidade e a equidade do sistema de ensino 

na rede estadual paulista, com ênfase no direito que todos os alunos da rede pública 

possuem: o direito de aprender com qualidade”. (SÃO PAULO, 2011). 
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3.5 O nascimento da escola de formação de professores 

Em maio de 2009, foi lançado o “Programa Mais Qualidade na Escola” com 

medidas que também visavam melhorar a qualidade da Educação no Estado de São 

Paulo, (SÃO PAULO, 2009a), porém com foco na contração e formação continuada 

do professor, conforme estabelece (SÃO PAULO, 2009a): 

 Criação da Escola de Formação de professores do Estado de São 
Paulo - EFAP; 

 Obrigatoriedade de aprovação, além do concurso público, em curso de 
formação ministrado pela EFAP, com carga de 360 horas em quatro 
meses de duração, com atividades em classe e práticas escolares para 
os novos ingressantes ao quadro do magistério paulista;  

 Contratação de 10 mil novos professores através de concurso e envio à 
Assembleia Legislativa projeto para criação de 50 mil novas vagas na 
educação pública; 

 Criação de duas novas cargas horárias para todos os profissionais da 
rede: 40 horas e 12 horas semanais, além das já existentes, de 24 e 30 
horas semanais; 

 Institucionalização do exame obrigatório aos professores temporários 
como requisito para aturem nas salas de aula. A atribuição de aulas 
dos professores temporários vai levar em conta os resultados da prova 
anual, além dos requisitos de tempo de serviço e titulação. 

Na mesma ocasião foi criada, através do Decreto 54.297/09, a Escola de 

Formação e Aperfeiçoamento de Professores – EFAP. Seus dois primeiros artigos 

destacam uma destinação da EFAP aos ingressantes do quadro do magistério 

público do Estado, estabelecendo a obrigatoriedade de participação e 

aproveitamento dos candidatos nos cursos oferecidos por ela, determinando-lhe 

ainda a certificação do aproveitamento dos participantes.  

O artigo 3º amplia o alcance ao estabelecer que “a Escola de Formação e 

Aperfeiçoamento dos Professores do Estado de São Paulo incorporará o patrimônio 

e os acervos da Rede do Saber, bem como assumirá, no que couber, as atividades 

de treinamento e aperfeiçoamento do Magistério, atualmente desenvolvidas por 

outros órgãos pertencentes à estrutura da Secretaria da Educação”, englobando 

deste modo os demais projetos de formação continuada de profissionais da SEE, até 

então desenvolvidos pela CENP e FDE.  

A Rede do Saber é uma infraestrutura tecnológica, inaugurada em 2003 pela 

SEE, que conta atualmente com “273 salas incluindo ambientes de recepção de 

videoconferência, laboratórios de informática e espaços multimídia para estudos. No 

total são mais de 2,1 mil computadores, 411 aparelhos de TV e sistemas de 
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sonorização em 91 pontos espalhados por 77 cidades, além de 5 estúdios de 

geração e 2 auditórios na cidade de São Paulo”. (REDE DO SABER, 2011), 

distribuídas nas 91 Diretorias de Ensino da Secretaria Estadual da Educação e 

interligadas redes.  

Esta infraestrutura tecnológica possibilitou, desde sua inauguração, o 

desenvolvimento de diversas atividades e programas de formação continuada dos 

profissionais da SEE/SP através da modalidade a distância. Deste modo, ao se 

apropriar desta estrutura, a EFAP é criada com o objetivo de utilizar esta modalidade 

de ensino no desenvolvimento de projetos de formação de educadores, conforme 

disposto no artigo 7º do decreto: “as atividades da Escola de Formação e 

Aperfeiçoamento dos Professores do Estado de São Paulo serão organizadas nas 

modalidades presencial e à distância”, sendo que “as atividades presenciais e 

práticas poderão ser realizadas nas escolas da rede pública estadual” (parágrafo 

único) 

Por fim, seu artigo 8º estabelece a possibilidade de convênios entre a EFAP e 

as universidades públicas e privadas.  

É interessante verificar nestas medidas que existe uma preocupação da 

SEE/SP em atrair para seu quadro de magistério, docentes melhor qualificados e 

mais bem preparados para atender o desafio da melhoria da qualidade do ensino 

público paulista, não apenas selecionando através de concurso público estes 

docentes, mas também exigindo sua aprovação em um curso de quatro meses 

ministrado na EFAP que, por utilizar a modalidade da EaD já exige, ou propicia, 

desde o início do curso o conhecimento sobre algumas tecnologias de informação e 

comunicação. 

Em dezembro de 2009, o Decreto nº 55.217/09 institui o sistema de promoção 

para os integrantes do Quadro do Magistério da Secretaria da Educação, estabelece 

em seu artigo 4º que a organização dos processos de avaliação para fins de 

promoção do servidor integrante do Quadro do Magistério ficará a cargo da Escola 

de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores do Estado de São Paulo, 

observando-se na elaboração das provas os seguintes aspectos: 

I - para as classes de docentes, os conteúdos curriculares das diferentes 
disciplinas, as práticas didáticas e os conhecimentos pedagógicos; 

II - para as classes de suporte pedagógico, os temas da moderna gestão 
escolar e práticas da administração e supervisão educacionais; 
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III - em todos os casos poderá ser valorizada a preparação para o uso das 
novas tecnologias na prática profissional. 

Este decreto ampliou o decreto de criação da EFAP quanto à 

responsabilidade da EFAP em avaliar, além dos ingressantes ao quadro do 

magistério, também os profissionais que já atuam como efetivos na rede estadual 

paulista para fins de promoção no quadro do magistério. 

Por fim, em abril de 2010, o decreto nº 55.717/10 organiza a EFAP, 

estabelecem em seus artigos 3º e 4º os objetivos da EFAP quanto ao 

desenvolvimento de estudos voltados ao apoio da educação continuada do quadro 

de pessoal da SEE/SP, as atribuições referentes às promoções do quadro do 

magistério e a realização de cursos de formação estabelecidos em concursos 

públicos e processos seletivos de pessoal para a educação. 

Em 2010 foram desenvolvidos alguns projetos e cursos na EFAP destinados 

aos integrantes da SEE/SP, tendo como destaque: 

 REDEFOR – Rede São Paulo de Formação Docente. Projeto de 

parceria entre a SEE/SP e as universidades públicas paulistas USP, 

UNICAMP e UNESP, que tem por objetivo oferecer cursos de 

especialização, em nível de pós-graduação, a professores e gestores 

das escolas e diretorias de ensino da rede estadual. Foram oferecidos 

em 2010 quinze cursos num total de 9860 vagas.  

 Tão Perto Tão Longe - 29ª Bienal de São Paulo: formação de 

professores de arte contemporânea – projeto de parceria entre a 

SEE/SP e a Fundação Bienal de São Paulo que desenvolveu um curso 

de 30 horas, sendo 24 à distância, para 7500 professores de Artes da 

rede pública estadual. 

 Programa de Liderança de Gestores de Escolas Públicas – projeto de 

parceria entre a SEE/SP, o Conselho Britânico e o Instituto Crescer 

que desenvolve um curso de planejamento estratégico e observação 

na sala de aula, voltados a diretores de escola e supervisores de 

ensino, com carga de 40h presencias e 40h a distância; 

 PDG Educação: Gestão Escolar e a Política Educacional – projeto de 

parceria entre a SEE/SP com a Fundação do Desenvolvimento 

Administrativo – FUNDAP no desenvolvimento de curso voltado aos 

profissionais que ocupam cargos de diretor e de vice-diretor de escola, 
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com a finalidade de melhorar e aprimorar a qualidade da prestação dos 

serviços educacionais oferecidos na rede pública do Estado de São 

Paulo. São 120h de curso, divididas em 72h a distância e 48h 

presenciais. 

Por fim, além destes cursos de extensão e especialização voltados aos 

integrantes do quadro do magistério, foi oferecido também em 2010 o curso de 

formação do concurso público para provimento de cargo efetivo de professor de 

Educação Básica II – PEBII, em atendimento ao Decreto 54.297/09 que se constitui 

objeto de estudo desta tese. 

 

3.6 O curso para ingressantes na carreira do magistério 

Uma das tarefas mais difíceis desta contextualização é diferenciar o que é 

projeto e o que é curso, tendo em vista que estão tão imbricados nos relatórios e 

publicações que dá a impressão de se tratar de uma mesma coisa.  

O projeto se estrutura a partir de uma demanda da SEE-SP em desenvolver 

um curso deformação específica para o concurso público de professores e que 

compunha a terceira fase deste concurso no qual, conforme estabelecido pelo 

Decreto nº 54297/2009 que criou a EFAP, os candidatos aprovados nas duas 

primeiras fases do concurso eram obrigados a participar e serem aprovados ao final 

na prova de aptidão.  

Na primeira fase, houve uma prova objetiva para 140 mil candidatos, dos 
quais 35 mil foram aprovados e passaram para a segunda fase, que 
compreendia a apresentação de títulos. Na terceira fase, dez mil iniciaram o 
curso. Após essa formação, houve uma nova prova para selecionar os 

aprovados. (KUIN et al., 14) 

Estes dez mil candidatos, pertencentes a quatorze áreas e disciplinas 

diferentes, deveriam cursar simultaneamente o curso de formação com carga horária 

de 360 horas e duração de quatro meses, essencialmente a distância com alguns 

encontros presenciais.  

Deste modo, segundo FRANCO, M. (2011), o projeto se estrutura no 

desenvolvimento de quinze cursos diferentes para atender a diversidade de áreas e 

disciplinas dos candidatos, sendo necessária uma equipe profissional composta de 

“110 tutores, 100 autores, dez coordenadores, revisores, editores, ilustradores, 300 

telas de cada disciplina, 4.500 páginas de conteúdo, 406 videoaulas” (p.119). 
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Em um projeto deste porte tudo fica “grande”. Copiar ou imprimir uma simples 

página de texto se transforma em uma tarefa de produzir dez mil cópias.  

Com isto, dimensões de um curso em EaD através de ambientes virtuais de 

aprendizagem, muitas vezes ignoradas em projetos mais simples, destacam-se 

significativamente, exigindo a estruturação, integração e, consequentemente, a 

gestão de diversas equipes multidisciplinares.  

Neste sentido, ALMEIDA, M. 2011 destaca algumas dimensões que envolvem 

um projeto de EaD: “gestão de mídias e comunicação, gestão de materiais, gestão 

de pessoas, gestão do tempo, gestão de parcerias e gestão administrativa”, sendo 

possível identificar, dentro do projeto do curso de formação de professores 

ingressantes, estas e outras dimensões que emergiram das várias fases do projeto e 

que permearam todo o processo. 

A gestão administrativa do projeto ficou sob responsabilidade da Fundação 

Padre Anchieta – FPA e também a gestão do processo de desenvolvimento dos 

conteúdos, que englobava a gestão da autoria, acompanhamento da produção, fluxo 

de comunicações, revisões técnica e ortográfica, direitos autorais e a preparação 

para a publicação em ambiente virtual,  

Também ficou sob responsabilidade da FPA a gestão da Etapa de 

Acompanhamento e Monitoria que envolveu a identificação, seleção e formação de 

professores tutores para a mediação pedagógica, contando, para desenvolvimento 

destas atividades, com a parceria de instituições públicas, privadas e do terceiro 

setor: (SILVA, 2011, p. 26-27) 

 A Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores do Estado de São 

Paulo – EFAP foi responsável por orientar e acompanhar os processos das 

etapas de Autoria e Acompanhamento de Monitoria do curso e na articulação 

dos diversos parceiros do projeto; 

 A coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas - CENP atuou na análise 

e validação dos planos de ensino e de cada um dos módulos de curso, 

buscando garantir a articulação com o currículo da SEESP; 

 Rede do Saber foi responsável pela gestão de documentos e de informações, 

de toda a logística dos encontros presenciais, da distribuição dos cursistas 

em turmas e do suporte aos cursistas através do sistema Fale conosco;  
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 A Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE foi responsável 

pelos links, manutenção da hospedagem e pela infraestrutura de fluxo de 

dados, validação dos conteúdos e consultoria jurídica; 

 A ONG Mais Diferenças desenvolveu as adaptações necessárias para a 

acessibilidade dos conteúdos do curso por deficientes visuais e auditivos, a 

concepção e implantação de metodologia para a mediação pedagógica e a 

indicação e gestão de recursos tecnológicos; 

 A empresa privada Mstech desenvolveu e realizou a customização do AVA, a 

conversão dos conteúdos para as mídias digitais e participou dos processos 

de formação das equipes de tutoria para uso dos recursos tecnológicos e do 

suporte ao uso do ambiente virtual de aprendizagem. (ibidem) 

As demandas provenientes de todo o processo do Curso, desde a concepção, 

produção, e design e implantação do conteúdo no ambiente virtual de aprendizagem 

até o desenvolvimento dos módulos com os cursistas exigiu uma organização 

estratégica dos diversos profissionais que atuaram no projeto, especialmente nas 

interfaces administrativas, técnicas e pedagógicas entre os parceiros, dentre os 

quais destacam-se: (FPA, 2010a): 

 Escola de Formação e Acompanhamento de Professores - SEESP 

o Diretoria Geral 

o Coordenação Pedagógica do Projeto 

o Gestor de conteúdos 

o Gestor de acompanhamento 

o Gestão dos documentos e suporte técnico – Rede do saber  

o Assessoria técnico-pedagógica 

 Núcleo Cultura Educação – Fundação Padre Anchieta 

o Diretoria Núcleo de Educação 

o Gerência de Desenvolvimento e Projetos 

o Coordenação Executiva do Projeto 

o Coordenação Executiva de Tutoria 

o Coordenação Pedagógica do Projeto 

o Coordenação de Publicação 

o Coordenação de Vídeos 

o Coordenação de Conteúdos 
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o Equipe de autoria 

o Equipe tecnológica – AVA 

Cabe ressaltar a importância da gestão das parcerias neste projeto, pois 

gerenciar as particularidades e conhecimentos de cada parceiro exige uma relação 

dialógica constante entre todos os envolvidos, alinhando conceitos, interesses, 

objetivos, discursos, paradigmas, com foco no objetivo principal de garantir aos 

cursistas as condições para o aproveitamento pleno do curso. Segundo Silva (2011, 

p. 26): 

As entidades parceiras teceram a rede por meio do desenvolvimento 

colaborativo de diversas atividades de implantação do curso, tais como: 

infraestrutura tecnológica; desenvolvimento do ambiente virtual de 

aprendizagem; gestão das etapas do processo; construção dos conteúdos 

do curso; seleção, formação e gestão de equipe de tutoria; e avaliação do 

processo. 

Entretanto, uma dimensão de destaque neste projeto é a dimensão política 

devido à sua característica de ser ao mesmo tempo um curso de formação de 

professores e ser uma das condições para a aprovação num concurso público para 

ingresso na carreira docente, provocando diversas discussões e críticas por parte de 

sindicatos, entidades representativas de professores, universidades, especialistas 

em Educação e direito trabalhista, dentre outros. Porém, conforme apontam Almeida 

e Cabral (2011, p.8-9), 

Todo e qualquer programa de formação de professores tem, 

intrinsecamente, a dimensão política. Estão vinculados, atendem e 

correspondem a políticas públicas e, como tal, o programa deve ser 

encarado. As questões relacionadas a esse tema só podem ser respondidas 

na dimensão do Estado e do País. Envolvem todo o aparelho de Estado, 

assim como toda a sociedade civil. 

Deste modo, esta dimensão política, representada principalmente pelo 

currículo oficial da rede estadual do Estado de São Paulo, permeou e estabeleceu 

as diretrizes de todas as fases do projeto, tanto na concepção, seleção e produção 

de conteúdos como também na seleção, preparação e acompanhamento do corpo 

de professores que, na condição de tutores online, desenvolveriam a mediação 

pedagógica. (SILVA; BASSO, 2011, p.68).  

Integram-se, intrinsecamente, a esta dimensão política, outras duas 

importantes dimensões, conforme apontam Almeida e Cabral (2011 p.8-9): a 

dimensão pedagógica, por tratar-se de um projeto de formação de educadores que 

necessitam se apropriar do Currículo Oficial do estado de São Paulo para ingresso à 
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carreira na rede pública; e a dimensão tecnológica, caracterizada pela utilização da 

modalidade de Educação a Distância através de um ambiente virtual de 

aprendizagem que possibilitou não somente a oferta de conteúdo e formas de 

comunicação, mas, principalmente, uma nova metodologia de formação e facilidades 

de alcance e acesso a grandes contingentes de pessoas. Apontam ainda que  

Graças à integração das potencialidades das tecnologias à metodologia de 

formação e às necessidades de realização das políticas públicas de 

educação, é possível balizar e qualificar mais seguramente o ingresso de 

dezenas de milhares de concursados à prática de sala de aula com a 

urgência da qualidade de educação que se tem cobrado. (ibidem) 

Assim, estas três dimensões do projeto, a política, a qual se utilizará a 

denominação político-administrativa, a pedagógica e a tecnológica permearão as 

análises do projeto. Por ora, é interessante conhecer com mais detalhes o curso de 

formação de professores ingressantes. 

 

3.7 A organização do curso 

As Instruções Especiais SE 1, de 24/12/2009, que regeram o Concurso 

Público de Provas e Títulos para provimento de 10.083 cargos de Professor de 

Educação Básica II, do Quadro do Magistério da SEE/SP, determinou que o 

concurso fosse realizado em três etapas sucessivas:  

 Primeira Etapa – Prova – Provas Objetivas, de caráter eliminatório e 

classificatório. 

 Segunda Etapa – Títulos – Avaliação de títulos, de caráter 

classificatório. 

 Terceira Etapa – Curso - Curso Específico de Formação - Prova de 

Aptidão, de caráter eliminatório. 

Além do atendimento à legislação, o curso teve como objetivo apresentar aos 

docentes ingressantes o currículo adotado pelo Estado, as formas de trabalho e a 

realidade das escolas estaduais.  

O curso foi desenvolvido em 18 semanas, na modalidade semipresencial, e 

englobava ações presenciais, constituídas de três encontros presenciais e uma 

prova objetiva de aptidão, e ações a distância que incluíam conteúdos digitais, 
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referências bibliográficas e um conjunto de atividades desenvolvidas em um 

Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA10 específico. (SÃO PAULO, 2010b), 

Os encontros presenciais ocorreram em datas e locais previamente 

estabelecidos pela EFAP onde, acompanhados por um professor tutor e um 

professor coordenador de oficina pedagógica (PCOP) ou supervisor de ensino da 

Rede, os cursistas desenvolveram atividades que tinham os seguintes objetivos: 

 Primeiro encontro presencial (4h): apresentar os objetivos e 

organização do curso e o Ambiente Virtual de Aprendizagem. Neste 

encontro, os cursistas portadores de necessidades especiais, auditiva 

e visual, tiveram uma carga horária de 8h por conta de necessidades 

específicas para a utilização do AVA. Os encontros ocorreram em 33 

pólos, onde os cursistas foram distribuídos em dois dias e períodos 

distintos. 

 Segundo encontro presencial (4h): discutir e analisar coletivamente a 

etapa 1. Os encontros ocorreram em 92 pólos, onde os cursistas foram 

distribuídos em dois dias e períodos distintos. 

 Terceiro encontro presencial (4h): discutir e analisar coletivamente a 

etapa 2. Os encontros ocorreram em 89 pólos, onde os cursistas foram 

distribuídos em dois dias e períodos distintos. 

As atividades a distância tiveram carga horária total de 360 horas e o seu 

conteúdo foi dividido em 18 módulos de 20 horas cada, organizados em duas etapas 

onde cada módulo correspondeu a uma semana de trabalho. 

A Etapa 1 – de Formação Pedagógica teve carga horária de 160 horas, 

desenvolvidas em oito módulos semanais, comum a todos os cursistas e 

compreendia uma formação pedagógica abordando a função e a identidade do 

professor, a identidade e diversidade dos alunos e sua relação com a aprendizagem 

e o conhecimento, a cultura escolar e familiar, além de apresentar ao cursista o 

sistema, a estrutura e as características da rede pública estadual de ensino básico e 

as políticas da SEE/SP quanto ao currículo oficial, o sistema de avaliação e a 

carreira docente (FPA, 2010a). Esta etapa correspondeu ao primeiro encontro 

presencial e aos módulos 1 a 8 do curso, desenvolvidos nos dois primeiros meses 

de curso.  

                                            
10

AVA-EFAP - Disponível em http://www.escoladeformacao.sp.gov.br. Acesso em 15/01/2012. 

http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/
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A Etapa 2 – de Formação Específica teve carga horária de 200 horas 

desenvolvidas em dez módulos semanais, e compreendeu a formação específica 

nos conteúdos de cada uma das quatorze áreas/disciplinas, e educação especial, 

conforme opção de inscrição do candidato, com o objetivo de apresentar aos 

cursistas o currículo elaborado para a rede pública estadual, em especial os 

Cadernos do Professor e do Aluno, de modo a propiciar-lhes a vivência e a reflexão 

sobre as situações de aprendizagem e a metodologia de trabalho propostas nestes 

Cadernos, de modo a implementá-las futuramente em sua prática docente. 

Esta etapa correspondeu ao segundo encontro presencial e aos módulos 9 a 

13 do curso, desenvolvidos no terceiro mês do curso, e ao terceiro encontro 

presencial e aos módulos 14 a 18, desenvolvidos no último mês do curso.  

As disciplinas oferecidas nesta etapa do curso Arte, Biologia, Ciências, 

Educação Física, Educação Especial, Filosofia, Física, Geografia, História, Língua 

Estrangeira Moderna – Inglês, Língua Portuguesa, Matemática, Química e 

Sociologia. O quadro 2  representa a organização do curso em módulos: 

Quadro 2 - Organização dos módulos do curso da EFAP 

Etapa 1- Formação 

Pedagógica (160h) 

1º mês 
Primeiro encontro presencial; 

Módulos de 1 a 4 

2º mês Módulos de 5 a 8 

Etapa2 - Formação 

Específica (200h) 

3º mês 
Módulos de 9 a 13 

Segundo encontro presencial 

4º mês 
Módulos de 10 a 18 

Terceiro encontro presencial 

Fonte (FPA, 2010a) 

A estrutura dos módulos do Curso era composta de (FPA, 2010a): 

 Conteúdo digital: textos, hipertextos, imagens, animações ou vídeos 

disponíveis no Ambiente Virtual de Aprendizagem por meio dos quais eram 

trabalhados os conteúdos curriculares; 

 Referências bibliográficas: fontes dos materiais usados na elaboração do 

conteúdo digital. 

 Vivências: situações práticas, propostas para o cursista realizar na escola, 

visando estimular a observação, reflexão, avaliação e a proposição de 

encaminhamentos para situações reais. 
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Cada módulo tinha início às cinco horas de quarta-feira e as atividades web 

deveriam ser realizadas no AVA até às vinte e quatro horas da terça-feira da 

semana seguinte, não sendo possível realizá-las após o encerramento do módulo, 

apesar de continuar disponível para “tirar dúvidas, relembrar conceitos e/ou apoiar-

se em conteúdos anteriores para realizar as atividades dos módulos posteriores”. 

(FRANCO, B. et al., 2011, p. 48). 

Vale ressaltar que, durante o curso de formação, os cursistas tinham direito a 

uma bolsa de estudos mensal que correspondia a 75% do salário inicial do cargo de 

Professor de Educação Básica II- PEB II, em regime de 40 horas de trabalho e, caso 

ele concorresse a cargos em duas disciplinas, teria direito a duas bolsas somente na 

etapa 2 do curso. Porém, para receber a bolsa era necessário o cumprimento de, no 

mínimo, 75% do total das atividades propostas, no AVA e nos encontros presenciais, 

além da frequência no curso.  

Ao término do curso, os cursistas que cumpriram os critérios de participação, 

foram submetidos à prova de aptidão presencial, de caráter eliminatório, composta 

de cinquenta questões objetivas, vinte delas sobre os conteúdos da Etapa 1 e 30 

sobre conteúdos da Etapa 2, onde foram considerados aprovados os cursistas que 

tiraram nota superior a cinco pontos. 

As propostas dos módulos serão retomadas na análise dos dados. Por ora é 

importante apresentar o objeto de estudo desta pesquisa: a equipe de gestão da 

tutoria 

 

3.8 A equipe de Acompanhamento e Tutoria 

A organização do curso para atendimento aos dez mil cursistas, por conta do 

desenho educacional estabelecido pela proposta pedagógica do curso exigiu uma 

estrutura composta de tutores, assistentes de tutoria, coordenadores e assistentes 

de coordenação, conforme figura 3: 
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Figura 3 - Representação de estrutura de gestão pedagógica 

 

Fonte: Silva; Basso (2011) 

Na etapa 1, de formação pedagógica, foram organizadas 253 turmas com até 

40 cursistas cada.  Para esta etapa foram contratados 84 tutores e 42 assistentes de 

tutoria, de modo que cada professor tutor atendeu a três turmas e cada assistente 

de tutoria atendeu a seis turmas de cursistas.  

A coordenação e capacitação da equipe de tutoria nesta primeira fase do 

curso foram desenvolvidas pela Coordenação Executiva de Tutoria e a Coordenação 

Pedagógica do Projeto (FPA, 2010a) 

Na etapa 2, de formação específica, os cursistas foram organizados conforme 

sua área de formação, distribuídos em 324 turmas com até 30 cursistas. Para esta 

etapa foram contratados 111 tutores e 55 assistentes de tutoria, além de 11 

coordenadores de área e 11assistentes de coordenação, distribuídos em nove 

grandes áreas de conhecimento, e 5 assistentes de coordenação, conforme pode 

ser observado na Tabela 3 a seguir:  
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Tabela 3 - Grupo gestor e turmas atendidas na Etapa 2 – Formação específica. 

 

Fonte Basso et al. (2011, p.80) 

Além da estrutura e organização das equipes de acompanhamento e tutoria 

do projeto, é importante também conhecer seus perfis, atribuições e 

responsabilidades de modo uma melhor dimensão de seus papéis dentro do curso. 

3.8.1 Coordenador de Área 

Os coordenadores de área, juntamente com os assistentes de coordenação, 

atuaram junto aos tutores e assistentes de tutoria orientando-os na mediação 

pedagógica e execução das demais atribuições a eles conferidas. Suas principais 

atribuições foram (FPA, 2010b): 

 estabelecer uma interface amigável e de parceria com os Tutores; 

 auxiliar na capacitação dos Tutores da etapa 2 do curso; 

 orientar os Tutores da etapa 1 de acordo com as diretrizes pedagógicas 
recebidas a cada semana; 

 estabelecer uma interface com a coordenação de tutoria; 

 analisar atentamente os conteúdos da etapa 2 e auxiliar os tutores na 
compreensão dos parâmetros de avaliação; 

 indicar à Coordenação de Tutoria demandas advindas da ação dos 
tutores nas turmas do curso; 
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 orientar os tutores da etapa 2 com a maior antecedência possível de 
acordo com as diretrizes pedagógicas estabelecidas para cada módulo; 

 reunir-se com os tutores para alinhar práticas uma vez por semana e 
sempre que necessário; 

 acompanhar diariamente o trabalho dos Tutores dentro do AVA – 
Ambiente Virtual de Aprendizagem – para orientar quanto ao 
cumprimento das diretrizes da Coordenação de Tutoria; 

 Acompanhar as demandas apresentadas pelos tutores na turma 
Suporte Técnico e Pedagógico do Ambiente Virtual de Aprendizagem do 
Curso; 

 Interagir via correio e fórum, respondendo e encaminhando questões de 
rotina do curso; 

 seguir as diretrizes da Coordenação de Tutoria na elaboração de 
relatórios de acordo com solicitação da Escola de Formação; 

 acompanhar os chamados do suporte Fale Conosco e reportar aos 
tutores as problemáticas apontadas por cursistas das respectivas 
turmas; 

 reportar à Coordenação de Tutoria quaisquer problemas que não 
possam ser resolvidos imediatamente. 

 

O perfil exigido para a contratação do coordenador de área/tutoria foi (FPA, 

2010b): 

 Mestre ou doutor com formação no curso sob sua supervisão.  

 Conhecimentos na área de Educação a Distância. 

 Experiência anterior em atividades de coordenação pedagógica. 

 Liderança. 

 Ter conhecimentos e habilidades em Tecnologia da Informação e 
Comunicação. 

 Ter bom domínio de comunicação e da Língua Portuguesa. 

 Boa comunicação oral. 

 Experiência anterior no ensino fundamental ou médio. 

 Disponibilidade de 20 horas semanais para o projeto + 2 h/s para 
reuniões 

3.8.2 Tutor 

Os tutores das turmas atuaram na orientação, mediação e acompanhamento 

do percurso de aprendizagem dos cursistas nas atividades a distância, estimulando 

sua participação, a realização das atividades e a socialização entre o grupo. Suas 

principais atribuições foram: (FPA, 2010b): 

 acessar o ambiente diariamente (os alunos acessam o Ambiente Virtual 
de Aprendizagem em horários diferentes, por isso, o tutor deverá 
considerar em sua rotina diária, uma frequência mínima de dois 
acessos, em turnos diferenciados, por exemplo, matutino e noturno); 
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 participar da reunião de tutoria, quando convocado pela coordenação de 
área; 

 orientar os alunos sobre a realização das atividades (esclarecimentos 
de dúvidas, prazos de entrega, modos de envio etc.); 

 corrigir as atividades aplicadas e validá-las; 

 estimular a participação de alunos com baixa frequência ao Ambiente; 

 contatar aluno que não apresentou algum trabalho; 

 manter atualizados os registros dos alunos; 

 emitir relatórios de participação dos alunos; 

 manter a interação com os alunos e dos alunos entre si; 

 auxiliar os cursistas no uso do Ambiente Virtual de Aprendizagem, para 
realização das atividades; 

 incentivar a leitura da bibliografia recomendada; 

 imputar e validar a atividade na ferramenta de acompanhamento 
disponível no Ambiente Virtual de Aprendizagem; 

 responder aos comentários dos fóruns e e-mails no tempo previsto nas 
normas do curso (24 horas); 

 incentivar e encorajar a participação qualitativa nas atividades e nos 
fóruns; 

 participar da formação do aluno; 

 encaminhar dúvidas de cunho tecnológico ao sistema de suporte; 

 encaminhar aos coordenadores de área as dúvidas sobre os conteúdos 
dos módulos ou relativas a outras dificuldades; 

 participar dos encontros presenciais previstos no curso.  

Para contratação dos tutores, foi exigida formação diferenciada para cada 

uma das etapas do curso: 

 Perfil do Tutor etapa 1 (FPA, 2010a): 

 Ser graduado em curso de Pedagogia; 

 Ter concluído ou estar em andamento curso de pós-graduação em 
educação ou área similar; 

 Ter bom domínio de comunicação e da Língua Portuguesa; 

 Ter experiência em tutoria online de, no mínimo, seis meses; 

 Ter experiência mínima de seis meses em docência presencial de 
adultos; 

 Ter conhecimentos e habilidades em Tecnologia da Informação e 
Comunicação; 

 Disponibilidade de 20 horas semanais para o projeto + 2 h/s para 
reuniões e para três encontros presenciais de 16 horas. 
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 Perfil do tutor etapa 2 (FPA, 2010a) 

 Ser graduado no curso superior em que vai acompanhar as atividades: 
Arte; Educação física; Ciências; Matemática; História; Geografia; Língua 
Portuguesa; Língua Estrangeira (inglês); Biologia; Química; Física; 
Filosofia; Sociologia e Educação Especial; 

 Conhecer o currículo do Estado sobre a disciplina no qual exercerá a 
tutoria; 

 Ter, no mínimo, três anos de conclusão do curso de graduação;  

 Ter concluído ou estar em andamento curso de pós-graduação; 

 Ter bom domínio de comunicação e da Língua Portuguesa; 

 Ter experiência em tutoria online de, no mínimo, seis meses; 

 Ter conhecimentos e habilidades em tecnologia da informação e 
comunicação; 

 Ter disponibilidade de tempo conforme dimensionado; 

 Ter iniciativa e motivar a participação do cursista; 

 Experiência anterior no ensino fundamental ou médio. 

3.8.3 Assistente de Tutoria  

Os assistentes de tutoria atuaram no apoio aos tutores na preparação e 

aplicação das atividades presenciais e online. Suas principais atribuições foram: 

(FPA, 2010a): 

 Acessar o Ambiente diariamente (os alunos acessam o Ambiente Virtual 
de Aprendizagem em horários diferentes, por isso a rotina diária do 
assistente de tutoria deve considerar uma frequência mínima diária de 
dois acessos ao Ambiente, em turnos diferenciados, por exemplo, 
matutino e noturno); 

 Disponibilizar, em sua carga horária de 20 horas, duas horas por 
semana para reuniões com as equipes envolvidas, quando convocado; 

 Estabelecer o levantamento do acesso e participação dos cursistas no 
Ambiente Virtual e nas atividades; 

 Participar da reunião de tutoria, quando convocado; 

 Garantir a própria infraestrutura de trabalho a distância (acesso a 
computador conectado à internet), para a realização das atividades 
propostas no curso; 

 Realizar as atividades de forma assíncrona, podendo ser desenvolvidas 
em qualquer local que o desejar (não necessitará ficar 20 horas 
semanais conectado ao mesmo tempo em que os cursistas); 

 Interagir com os cursistas no tocante a assuntos de ordem tecnológica e 
operacional; 

 Gerar relatórios e reportá-los ao tutor; 

 Participar dos encontros presenciais previstos no curso; 

 Participar da capacitação de tutores. 
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Perfil do Assistente de tutoria (FPA, 2010a): 

 Graduando em um dos cursos: Tecnologia e Mídias Digitais; 
Comunicações e Multimeios; Letras; Pedagogia; Administração ou 
outras áreas do conhecimento; 

 Ter conhecimentos na área de Tecnologias da Informação e 
Comunicação, especificamente com processadores de texto, planilhas 
eletrônicas, internet e gerenciamento de arquivos; 

 Desejável conhecimento na área de educação à distância; 

 Ter bom domínio de comunicação e da Língua Portuguesa; 

 Disponibilidade de 30 horas semanais para o projeto. 

Conhecer a estrutura e organização do curso, seus módulos e da equipe de 

acompanhamento e tutoria, com a identificação dos perfis, papéis e 

responsabilidades, contribuiu para uma melhor leitura e interpretação dos 

instrumentos selecionados e organizados para a análise dos dados, com o objetivo 

de identificar indícios que indiquem como a gestão da tutoria possibilitou uma nova 

abordagem pedagógica para o atendimento de um curso com grande demanda 

atendimento e com a característica de ser um concurso para professores 

ingressantes na carreira docente.  
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4. ANÁLISE DE DADOS 

O objetivo deste capítulo é desenvolver uma análise sobre o curso de 

formação do concurso público para provimento de cargo efetivo de professor de 

Educação Básica II – PEBII da Escola de Formação e Aperfeiçoamento de 

Professores da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo a fim de encontrar 

subsídios que apontem como a gestão da tutoria, em projetos de formação 

continuada de educadores para grandes demandas, possibilita novas abordagens 

pedagógicas em Educação a Distância e o equacionamento entre quantidade de 

atendimento e qualidade nos cursos oferecidos. 

Em relação à classificação da pesquisa, conforme taxonomia proposta por Gil 

(2002) e Vergara (2007a),existem duas categorias para a metodologia: uma 

direcionada aos fins, e outra, aos meios. 

Quanto aos fins, a pesquisa é exploratória e descritiva. Exploratória, pois 

busca identificar as três dimensões da gestão da tutoria: a político-administrativa, a 

pedagógica e a tecnológica. Descritiva porque visa descrever as percepções dos 

tutores por meio de questionários aplicados sobre o curso.  

Quanto aos meios, trata-se de pesquisa bibliográfica e documental, conforme 

descrito abaixo:  

 Bibliográfica: realização, para a fundamentação teórica do trabalho, de 

investigação da gestão em educação a distância e de tutoria, com o uso de 

material acessível ao público em geral, como livros, teses, dissertações e 

artigos;  

 Documental: utilização dos relatórios de atividades da gestão da tutoria, os 

manuais do tutor, assistente de tutoria e coordenador de tutoria, os guias de 

orientações metodológicas para cada módulo do Curso o questionário de 

avaliação do curso pelos tutores e o relatório do questionário de avaliação do 

curso pelos cursistas. 

De acordo com a taxonomia de Yin (2001), a pesquisa constitui-se de um 

estudo de caso, ou seja, está limitada à realidade de um único local. No caso deste 

estudo, escola de formação de professores do Estado de São Paulo. A pesquisa 

realizada teve como objetivo verificar as percepções dos tutores sobre o curso de 

formação. 
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Segundo Fachin (2003, p.115), universo é o conjunto sobre cujos atributos 

incidirá a investigação, que se transformará em fonte de informação. No caso deste 

trabalho o universo foi composto pelos tutores do curso de formação do concurso 

público para provimento de cargo efetivo de professor de Educação Básica II – 

PEBII da Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Professores da Secretaria da 

Educação do Estado de São Paulo.   

Segundo Gil (2002, p.121), amostra é uma pequena parte dos elementos que 

compõem o universo, é a parte da população estudada. Na tese, a amostra é 

constituída por 85 tutores que responderam ao questionário de avaliação do curso 

PEB II – EFP. Vale destacar que não é intenção deste trabalho realizar uma 

pesquisa quantitativa com rigorosa avaliação do grau de significância da amostra.  

Os tutores foram solicitados a responder ao questionário de avaliação do curso, 

disponibilizado na Internet, que consistia de questões objetivas e descritivas.  

A complexidade e a subjetividade dos dados exigiu a utilização de um método 

que possibilitasse a sua compreensão e decodificação. Os dados coletados nas 

pesquisas bibliográfica e documental, na observação participativa e nos 

questionários foram tratados qualitativamente. As informações levantadas no 

primeiro estágio da pesquisa, por meio de pesquisa bibliográfica, serviram de base 

para o referencial teórico que contextualiza esta tese.  

Na pesquisa documental, uma grande quantidade de dados foram 

amealhados, tanto em documentos quanto em veículos de grande circulação, 

facilitando a compreensão e seleção das informações pertinentes. Para a análise 

dos documentos e do conteúdo dos questionários, foi empregado o método da 

análise de conteúdo. A análise de conteúdo “consiste em desmontar a estrutura e os 

elementos desse conteúdo para esclarecer suas diferentes características e extrair 

sua significação” (LAVILLE e DIONNE, 1999, p.214). 

Os trechos escritos e os comentários feitos foram agrupados de modo a 

evidenciar categorias de análise. A definição destas categorias de análise permitiu a 

confrontação dos dados, possibilitando evidenciar a identificação dos pressupostos 

da pesquisa, expor a percepção dos alunos e demonstrar a linha de investigação do 

estudo, tornando-o isento de interpretações eminentemente subjetivas.  
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As técnicas de análise de dados empregadas possibilitaram conclusões sobre 

o curso de formação do concurso público para provimento de cargo efetivo de 

professor de Educação Básica II – PEBII da Escola de Formação e Aperfeiçoamento 

de Professores da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo.   

 

4.1 As Dimensões do Projeto: Politico-administrativa, Pedagógica e 

Tecnológica 

A primeira questão a ser retomada nesta análise são as três dimensões 

globais que permeiam as análises do projeto: a politico-administrativa, a pedagógica 

e a tecnológica.  

Um projeto de Educação a Distância - EaD para atendimento simultâneo a 

grandes demandas e que tenham previstos em seu plano de curso momentos de 

interação, através das ferramentas de comunicação de um Ambiente Virtual de 

Aprendizagem – AVA, entre a equipe de tutoria e os cursistas, como foi o caso do 

curso analisado, verifica-se a necessidade de uma gestão da tutoria que transcenda 

a tarefa de gestão de pessoas e desenvolva uma gestão pedagógica que propicie à 

equipe de tutoria uma formação continuada que contemple as três dimensões 

citadas anteriormente, além de um acompanhamento constante dos resultados e 

entraves. 

No Curso de Formação para Professores Ingressantes é possível constatar 

esta preocupação por parte dos gestores do projeto, tendo em vista que, segundo 

destacam SILVA e BASSO (2011, p. 68). 

Após a seleção dos professores tutores, o passo seguinte foi prepará-los 
para concretizar o que se havia planejado em relação à organização, 
metodologia e concepção pedagógica. Nessa tarefa, algumas estratégias 
foram fundamentais:  

 capacitar os professores tutores para que tivessem domínio técnico do 
ambiente e compreensão da organização do curso; 

 provê-los com materiais que lhes oferecessem subsídios sobre os 
conteúdos e atividades; 

 possibilitar-lhes uma assistência de tutoria; e 

 acompanhá-los diariamente.  

É possível ainda constatar nesta citação que as estratégias de formação dos 

tutores englobam as dimensões tecnológica, pedagógica e administrativa. O 

interessante, propositadamente ou não, é que o domínio técnico dos recursos e 
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ferramentas do ambiente virtual é uma das primeiras preocupações quando se trata 

de formação de tutores para atuar em EaD. 

Isto ocorre porque, na maioria das vezes em que se discute sobre EaD 

através de ambientes virtuais de aprendizagem, ou EaD online, a primeira dimensão 

que vem à mente das pessoas é a tecnológica. Desta forma, também será a primeira 

dimensão a ser analisada.   

 

4.2 A dimensão tecnológica 

Quando se trata de projetos de Educação a Distância para grandes 

demandas através da utilização de ambientes virtuais de aprendizagem, a dimensão 

que mais causa apreensão é a tecnológica, mesmo para os mais experientes nesta 

modalidade de ensino, dado a grande dependência das ferramentas e recursos 

tecnológicos disponibilizados no AVA para disponibilização dos conteúdos e 

interação entre os cursistas e a equipe de tutoria. 

Um dos motivos é que a dimensão tecnológica é muito mais suscetível às 

interferências externas ao projeto do que as demais dimensões, pois apesar de toda 

a estrutura tecnológica desenvolvida para suporte ao curso, como largura de banda 

de Internet, capacidade de acesso simultâneo, espaço de armazenamento dos 

computadores onde estão instalados o AVA e diversos outros aspectos técnicos 

envolvidos, não é suficiente para garantir ao cursista o acesso ao curso e ao 

conteúdo.  

Os testes de acesso ao AVA e conteúdos do curso, efetuados pelas equipes 

de implementação e suporte técnico, não se comparam ao teste “real” de acessos 

simultâneos de milhares de usuários ao ambiente. Este momento da “entrega” do 

conteúdo, dos primeiros acessos dos usuários, das primeiras interações, pode 

validar ou comprometer todo um trabalho de concepção, design e produção do 

conteúdo.   

Diferentemente da EaD através da tecnologia televisiva, por exemplo, onde 

basta que o cursista ligue seu aparelho de TV para receber o conteúdo do curso, na 

EaD através de AVA diversos aspectos precisam ser considerados no 

desenvolvimento e disponibilização dos conteúdos. Um simples texto desenvolvido 

em um software em sua última versão é suficiente para que o aluno, que não possua 

a mesma versão do software, deixe de abri-lo. Este é um dos principais problemas 
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encontrados pelo suporte técnico no início dos cursos com novos alunos. Palavras 

como “plug-ins”, “codecs”, “players”, “readers” são comuns no diálogo do suporte 

técnico com os cursistas.  

Sem contar ainda quando alguns cursistas utilizam computadores de redes de 

ensino, pública ou privada, onde normalmente os computadores das escolas estão 

em uma rede interna e seu perfil de usuário não lhes permite sequer alterar a hora 

do computador. Assim, o cursista tem dificuldade no suporte técnico do curso que 

precisa orientar o cursista a solicitar ao administrador da rede local a atualização ou 

instalação dos softwares necessários para acompanhamento do curso. 

Analisando o relatório do questionário de avaliação do Curso do Concurso 

Público PEB II, desenvolvida junto aos cursistas no final do curso, do qual 

participaram 7.773 (82%) dos 9526 cursistas que o concluíram, mostra que 7.235 

cursistas (93%), acessavam o AVA, na maioria das vezes, de casa.  

Tabela 4 - Condições e dedicação do cursista ao curso 

 

Fonte: questionário de avaliação do curso pelos cursistas (São Paulo, 2010c) 

Segundo este relatório, a pesquisa foi organizada em seis blocos, todos 

compostos por questões objetivas: Sobre o Curso; Etapa 1 – Núcleo Básico; Etapa 2 

– Disciplinas; Condições e Dedicações ao Curso; Ambiente Virtual de Aprendizagem 

(AVA); e Encontros Presenciais. 

O relatório mostra que, apesar de 4.228 cursistas (54%) nunca terem 

participado de outras experiências em cursos à distância em AVA, 6.796 cursistas 

(87%) responderam que não tiveram dificuldades de acesso ao AVA e 7335 

cursistas (94%) responderam que o AVA apresentou uma estrutura de curso e 

navegação clara e amigável.  
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Um fator que pode ter contribuído para números tão favoráveis sobre o 

acesso ao ambiente, além de uma estrutura amigável, conforme a resposta dos 

cursistas foi a ocorrência de um encontro presencial no início do curso: 

envolvendo o uso e operação do ambiente virtual de aprendizagem e a 

inclusão, no desenho educacional, do Módulo Inicial do curso, que traz 

conceitos básicos de educação a distância, discute o papel do aluno e a 

utilização pedagógica das principais ferramentas (SILVA, 2011, p.40).  

Vale ressaltar ainda no curso para professores ingressantes a participação de 

cursistas portadores de necessidades especiais, auditivas ou visuais, enfatizando 

ainda mais a necessidade deste primeiro encontro presencial para os primeiros 

contatos no AVA. Segundo o relatório de pesquisa junto aos cursistas, 6.248 (83%) 

avaliaram como necessária a atividade presencial de apresentação do AVA.  

Este é um aspecto importante a ser considerado em um projeto de EaD para 

grandes demandas: a existência ou não de um encontro presencial inicial para 

apresentação do AVA, seus principais recursos e ferramentas aos novos cursistas, 

pois, diferentemente de um curso presencial, onde podem existir diferenças entre 

prédios, auditórios, escolas, mas que as pessoas têm noção das dinâmicas que 

ocorrerão naquele espaço, como recepção, localização das salas, acomodação em 

cadeiras, orientações e/ou entrega de materiais informativos, preenchimento de 

documentos etc. 

No caso dos AVA, apesar de todos basicamente serem compostos de 

ferramentas de comunicação, disponibilização de conteúdos e envio de atividades, 

existem algumas diferenças e particularidades quanto à disponibilização dos 

conteúdos, nomenclaturas, layout dos espaços, rotinas para recepção e envio de 

arquivos, recursos e ferramentas de comunicação e interação.  

Porém, apesar dos diversos argumentos favoráveis à existência de um 

encontro presencial inicial, há alguns aspectos que precisam ser considerados sobre 

sua a inclusão ou não no planejamento do curso. Um dos principais aspectos refere-

se à logística necessária para atender simultaneamente, e presencialmente, um 

número tão grande de cursistas. No caso do curso para professores ingressantes 

era preciso pensar numa logística de alocar cerca de dez mil cursistas em 

laboratórios de informática com acesso à Internet. Não é tarefa tão trivial.   

Para atender esta demanda, a SEESP distribuiu os cursistas em 33 pólos da 

Rede do Saber, localizadas nas diretorias regionais de ensino, e em quatro grupos, 
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em dias e horários diferentes. Deste modo, cada pólo recebeu em média setenta e 

cinco cursista em cada período, possibilitando assim uma logística mais adequada 

para atendimento à demanda. Neste quesito, o relatório de pesquisa junto aos 

cursistas demonstra que: 

 86% avaliaram como adequadas as condições dos ambientes onde o 

encontro foi realizado; 

 85% avaliaram como adequadas as condições dos laboratórios 

utilizados no encontro; 

 84% avaliaram como adequadas as condições dos equipamentos 

utilizados no encontro; 

 77% avaliaram como adequadas as atividades desenvolvidas no 

encontro; e 

 96% avaliaram que a carga horária foi suficiente ou mais que suficiente 

para o desenvolvimento das atividades propostas para o encontro. 

Um aspecto importante que é necessário considerar é a estrutura tecnológica 

necessária para o acesso ao AVA quando ocorrem encontros presenciais devido aos 

“picos” de acesso por conta de que, diferente de quando os cursistas acessam de 

suas casas onde os acessos são mais espaçados, nos encontros presenciais todos 

acessam o ambiente num mesmo momento para efetuar o cadastro, navegar pelo 

ambiente, explorar os recursos e ferramentas, acessar o conteúdo e, conforme o 

roteiro elaborado aos tutores durante o encontro, todos os pólos estariam mais ou 

menos sincronizados nas atividades. 

Deste modo, mesmo sendo distribuídos em quatro períodos, havia 

aproximadamente 2500 acessos simultâneos por período ao AVA, exigindo tanto 

uma estrutura de acesso simultâneo ao servidor que o hospeda como também da 

estrutura de rede dos pólos da Rede do Saber.  

Para a condução das atividades do primeiro encontro presencial foram 

capacitados na os supervisores de ensino da SEESP que atuaram como monitores 

junto aos cursistas tendo sua participação avaliada como adequadas por 6.723 

cursistas (89%), dentre os quais 2.648 cursistas (35%) avaliaram como plenamente 

adequadas sendo que apenas 105 cursistas (1%) avaliaram como inadequadas a 

participação dos supervisores de ensino na condução das atividades do encontro 

presencial.   
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Apesar das análises iniciais também positivas, se destaca a avaliação dos 

cursistas quanto à carga horária do encontro presencial, demonstrando além de uma 

organização por parte dos organizadores, também uma maior cultura na utilização 

das tecnologias de informação e comunicação - TIC e dos ambientes virtuais de 

aprendizagem por parte dos professores ingressantes. 

Isto se confirma com a resposta positiva de 4228 cursistas (56%) à questão 

sobre já haver “participado de outras experiências em cursos a distância em 

ambiente virtual de aprendizagem.   

Neste sentido, é importante verificar que 6017 cursistas (77%) avaliaram que 

“fazer um curso à distância como este contribuiu para aprender a utilizar o 

computador e a internet para sua formação” e 5933 (76%) avaliaram que “fazer um 

curso à distância como este contribuiu para aprender a utilizar o computador e a 

internet para preparar aulas e utilizar esses recursos em sala de aula”. Kuin et al. 

(2011, p.18) destaca que um avanço deste curso  

foi a inclusão digital dos professores e o fortalecimento de concepções a 

respeito da contribuição das TICs para o desenvolvimento do currículo, seja 

por conta do aumento da familiaridade do professor com o uso dos recursos 

e ferramentas digitais, seja pela abordagem desse assunto como conteúdo 

também dos módulos estudados. De certa forma, os cursistas já foram 

introduzidos em uma das possibilidades deformação continuada que 

receberão, via EFAP, quando forem efetivados na rede pública. 

Deste modo, diferentemente dos primeiros cursos de informática na rede 

estadual de ensino, onde os professores mal sabiam ligar o computador, verifica-se 

que atualmente o nível de conhecimento sobre a utilização das TIC e dos AVA está 

mais bem disseminado, provavelmente por conta dos diversos projetos de formação 

de professores e gestores através da Educação a Distância promovidos pela SEESP 

no decorrer da última década. 

4.2.1 A dimensão tecnológica na formação da equipe de tutoria 

A dimensão tecnológica também se constitui uma das grandes preocupações 

para a gestão da tutoria, tendo em vista o fato da mediação pedagógica através de 

AVA exigir dos tutores o conhecimento sobre as características e funcionamento de 

cada recurso e ferramenta do AVA.  

Para a seleção dos tutores do curso para professores ingressantes, em 

ambas as Etapas, uma das exigências para o perfil do candidato a tutor era possuir 

experiência, de pelo menos seis meses em tutoria a distância online e 
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conhecimentos e habilidades em tecnologias da informação e comunicação. 

Entretanto,  

Entretanto, conforme também aponta (FRANCO, M.2011, p. 125), 

O resultado do processo seletivo nos trouxe alguns indicadores que 

deveriam ser considerados na gestão da tutoria: as experiências em 

educação a distância que os cursistas vivenciaram nem sempre eram as 

demandadas para um curso de formação de professores na abordagem 

pedagógica da SEESP.   

Outro fator que relativiza as experiências em tutoria online é quanto à 

utilização do AVA, pois segundo indica o Censo EaD.br (ABED, 2010) desenvolvido 

pela Associação Brasileira de Educação a Distância - ABED, ainda é elevado no 

Brasil o número de instituições que desenvolvem internamente seu AVA, 

principalmente dentre as privadas, sendo identificados 76 AVAs desenvolvidos 

totalmente na instituição, existindo ainda 33 AVA comerciais. Mesmo dentre os AVA 

gratuitos, que por conta da característica de software livre e código aberto, permitem 

a customização por parte das instituições, agregando recursos e ferramentas 

específicos para determinados cursos/projetos.  

O AVA utilizado no Curso para Professores Ingressantes foi um projeto 

desenvolvido especificamente pela Escola de Formação de Professores – EFAP, em 

parceria com a empresa Mstech, a fim de “sustentar as propostas didáticas do curso, 

as atividades e as metodologias de construção de conteúdo e a infraestrutura 

necessária para suportar o acesso online e off-line de dez mil usuários” (FRANCO, 

B. et al., 2011, p.45).  

Somente por conta desta diversidade de AVA encontrada no mercado, uma 

das estratégias básicas de qualquer projeto de formação de educadores para 

grandes demandas, utilizando estes ambientes, seria uma formação tecnológica dos 

tutores na utilização dos seus principais recursos e ferramentas.  

É importante considerar também o fato de que as dinâmicas, conteúdos e 

atividades dos cursos estão imbricados com os recursos e ferramentas do ambiente, 

criando assim uma interdependência entre ele e a metodologia do curso.  

Este fato fica visível em início de cursos deste porte, onde as dúvidas 

postadas pelos cursistas nos canais de apoio pedagógico, como fóruns e 

ferramentas de correio, são na maioria das vezes dúvidas de natureza técnicas, 

referentes à utilização do ambiente ou a procedimentos de coleta e envio de 

arquivos, constituindo-se a importância do tutor conhecer bem o AVA para dar 
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também este suporte ao cursista ou encaminhando as questões à equipe de suporte 

técnico.  

Outra questão fundamental é que o tutor precisa conhecer e se apropriar das 

ferramentas disponíveis no AVA destinadas à gestão, acompanhamento e validação 

das atividades dos cursistas, exigindo para isto, segundo Almeida, M. (2010), uma 

formação que crie condições para que o tutor possa desenvolver o domínio dessas 

tecnologias ao ponto de explorar confortavelmente suas funcionalidades e modos de 

operação para:  

 Identificar suas contribuições pedagógicas para a interação 

multidirecional à autonomia do aluno na busca de informações, na 

regulação do tempo, no ritmo de estudo;  

 Acompanhar o caminho epistemológico do aluno, o trabalho em grupo 

colaborativo, a discussão coletiva, os estudos de caso;  

 Ampliar o universo cultural do aprendiz;  

 Provocar a transformação da prática pedagógica. (ibidem) 

Isso exige a superação de concepções de formação centradas no domínio de 

recursos e tecnologias ou na análise teórica sobre as tecnologias na sociedade e na 

educação e volta-se para a integração entre dois pólos associados com a 

experiência em contexto on-line e com a reflexão sobre essa prática à luz de teorias 

que são articuladas com as experiências. 

Com o objetivo de capacitar os tutores e assistentes de tutoria na utilização 

dos recursos e ferramentas do AVA da EFAP, bem como suas possibilidades de 

uso, foi desenvolvida uma oficina preparatória presencial onde eles “tiveram a 

oportunidade de vivenciar atividades no ambiente virtual e conhecer o curso na 

condição de aluno e também de professor” (FPA, 2010c). A capacitação foi realizada 

pela empresa MSTECH, o parceiro do projeto responsável pela customização do 

AVA:  
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Quadro 3 - Capacitação técnica dos tutores e assistentes de tutoria no AVA 

 

Fonte: FPA, 2010c 

Durante esta oficina foram debatidos também temas sobre o processo de 

ensino e aprendizagem por meio de ambientes virtuais e conceitos de educação a 

distância, enfatizando o papel do professor tutor, a participação dos cursistas e a 

importância da interação professor-aluno e aluno-aluno nessas atividades (ibidem). 

Além da oficina, foi elaborado e entregue à equipe de tutoria o Guia de 

utilização do Ambiente Virtual de Aprendizagem - Tutor, contendo instruções e 
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imagens de algumas telas do AVA, além de dicas para utilização dos recursos, 

conforme apresentado na figura 4: 

Figura 4 - Guia de Utilização do AVA para tutoria. 

 

Fonte: FPA, 2010c 

No índice do Guia, observa-se diversas orientações desde os requisitos e 

configurações do computador para acesso ao AVA, o acesso ao conteúdo do curso, 

o acompanhamento da turma até diversas dicas e orientações sobre os principais 

recursos e ferramentas disponíveis.  

Dentre as principais páginas deste guia, destacam-se: 

- Visualizando a página inicial – apresentação da estrutura da tela inicial do 

AVA: 
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Figura 5 - Apresentação da estrutura da tela inicial do AVA 

 

Fonte:FPA, 2010d 

Segundo o Relatório Preliminar da Etapa de Acompanhamento e Monitoria do 

Curso de Formação de Professores Ingressantes (FPA, 2010a), o início das 

atividades do curso foi marcado por alguns eventos que em conjunto, em menor ou 

maior grau, contribuíram com a dificuldade de acesso dos cursistas e, 

consequentemente, com as dificuldades relatadas pelos Professores tutores no 

tocante do acesso aos conteúdos (ibidem, p.20), sendo as questões organizadas 

em: 
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Quadro 4 - Dificuldades dos cursistas referentes ao acesso ao conteúdo e atividades 
do curso. 
Questões relacionadas ao uso 
de tecnologias/meios 

 Durante o primeiro encontro presencial algumas 
unidades não tivessem acesso à internet, o que 
dificultou ou limitou a prática dos cursistas no contato e 
exercício de navegação e uso do ambiente virtual de 
aprendizagem. 

 Os primeiros dias foram marcados pela lentidão no 
acesso ao ambiente virtual de aprendizagem devido ao 
tráfego da rede, isto é, a maior parte dos cursistas 
tentou acessar no primeiro dias sobrecarregando o 
sistema. 

 Os cursistas necessitaram de um período inicial para 
apropriação e uso do ambiente virtual de 
aprendizagem, em especial aqueles que não 
conseguiram acesso à internet durante o primeiro 
encontro presencial. 

 Acesso lento à internet. 

 Pouca cultura em educação a distância, como na 
participação em fóruns de discussões. 

Questões relacionadas ao 
curso e a suas atividades 

 

 Não entendimento das atividades propostas 

 Falta de experiência no uso do equipamento e das 
ferramentas e programas. Atividades mais complexas 
que exigem múltiplas habilidades digitais - produzir 
material em editor de texto ou de apresentações e 
fazer upload no ambiente virtual de aprendizagem. 

 Pouca intimidade no uso de vocabulário técnico como 
as palavras Menu, editor de texto etc. 

Questões relacionadas à 
comunicação 

 Demora no acesso e resposta dos participantes às 
mensagens no Fale conosco. 

Fonte FPA, 2010a 

Foi possível constatar a importância da formação inicial dos tutores no uso 

dos recursos e ferramentas do AVA, tendo em vista que o período inicial de curso, 

quando ainda estão se familiarizando e se apropriando do AVA coincide com a 

demanda de suporte técnico pelos cursistas.  

Seguem agora algumas análises sobre o questionário de avaliação do curso 

respondido pelos tutores ao final da Etapa 2,referentes à dimensão tecnológica do 

curso.  
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4.2.2 A dimensão tecnológica na voz dos tutores 

Na última semana de mediação no curso, final da Etapa 2 (disciplinas 

específicas) foi apresentado aos tutores o Questionário de Avaliação – Curso PEB II 

– EFP, por meio de formulário eletrônico em mídia digital, contando com 32 

questões abertas e de múltipla escolha, organizadas em oito blocos:  

1. Informações sobre o tutor 

2. Análise dos conteúdos 

3. Análise das atividades 

4. Ambiente virtual de aprendizagem 

5. Coordenação do curso 

6. Assistente de tutoria 

7. Auto-avaliação 

8. Considerações finais 

Dos 110 tutores que atuaram na Etapa 2 do Curso, 85 responderam ao 

questionário de avaliação, dentre os quais 58% participaram apenas da Etapa 2 do 

Curso e 42% participaram das Etapas 1 (núcleo básico) e Etapa 2 (disciplinas 

específicas) do curso. Não foi aplicado questionário ao tutores participantes 

exclusivamente da Etapa 1. Ficou a critério do respondente a identificação do nome. 
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Gráfico 8 - Tutores que responderam ao questionário de avaliação da tutoria 

 

Fonte: Questionário de avaliação da tutoria (FPA, 2010d) 

No bloco 2 - Análise de conteúdo, o destaque na dimensão tecnológica ficou 

por conta das questões relacionadas à qualidade da apresentação visual do 

material, onde 93% dos tutores responderam positivamente,  

Gráfico 9 – O material apresentou qualidade (apresentação visual)? 

 
Fonte: Questionário de avaliação da tutoria (FPA, 2010d) 
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Ocorreu o mesmo com a questão relacionada à contribuição do formato 

hipermídia na explanação dos conteúdos dos módulos, onde 97% dos tutores 

responderam positivamente. 

Gráfico 10 - O formato hipermídia (textos, vídeos, imagens e animações) contribuiu 
com a explanação dos conteúdos? 

 

Fonte: Questionário de avaliação da tutoria (FPA, 2010d) 

Porém, o acesso aos vídeos dos módulos foi motivo de reclamação por conta 

da dificuldade de acesso tanto por parte dos cursistas como também de alguns 

tutores, conforme verificamos nos relatos das questões abertas referentes à esta 

sessão 

- Gostaria de destacar neste espaço a questão visual do curso, o curso 

estava muito bem ilustrado e os vídeos de ótima qualidade. Quando era 

possível assistir. Muitos vídeos eu consegui ver apenas pela metade e eu 

tentei várias vezes na semana assistir. Sugiro hiperlinks de sites maiores 

para o cursista ter uma segunda opção, já que a pasta no módulo também 

não dava conta quando muitos estavam acessando. Estou fazendo esse 

comentário, pois o suporte técnico por conta disso foi mais solicitado que o 

pedagógico. 

- A qualidade do curso é excelente, porém o material apresentado em vídeo 

apresentou muitos defeitos, causando descontentamento dos cursistas e 

tutores; 

-...outro ponto a considerar é em relação ao formato hipermídia mas 

específico aos vídeos que travavam constantemente.  

No bloco 4 de questões referentes ao Ambiente Virtual de Aprendizagem, 

apesar de não ter questão fechada específica sobre os vídeos, 16 tutores (18%) 

relataram nas questões abertas dificuldades próprias ou dos cursistas em acessar 

os vídeos, conforme algumas destacadas: 

- Há uma coisa que achei lamentável, infelizmente! Não falo por mim porque 

eu felizmente não tive nenhum problema com os vídeos. Vi todos muito bem 

e em qualquer horário do dia. Porém, choveram reclamações de cursistas, 

desde o primeiro módulo que NÃO conseguiam ver os vídeos ou só 

conseguiam ver os vídeos até a metade. Entre tutores e coordenadores 

houve vários casos também. Eu não vi nada de efetivo sendo feito para 
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minimizar o problema. Na Etapa 1 os alunos acharam alguns vídeos no 

Youtube e se “viraram” por aí. Mas na Etapa 2 não teve jeito. Eu sei que se 

criou uma pasta de vídeos, mas isso também não resolveu o problema. Ou 

seja, foram 4 meses em que um problema técnico não foi resolvido e eu 

acredito que pessoas tenham sido prejudicadas pro isso. Há que se tratar 

disso com muita atenção em cursos futuros; 

- Durante todos os módulos, tanto da etapa 1 quanto da etapa 2 houve 

problemas com os vídeos, que não puderam ser assistidos por todos, 

comprometendo o conteúdo.  

- Houve uma reclamação muito grande sobre os vídeos, sendo que uma 

parte significativa fez a atividade sem assistir ao vídeo, ou assistiu somente 

uma parte. Houve travamento em quase todos eles, e mesmo com as 

orientações eles não conseguiam acessar. Essa eu considero a pior parte 

do AVA. As demais funcionaram perfeitamente. 

A questão da utilização de vídeos em EaD através de AVA é sempre 

nevrálgica e a responsabilidade recai sobre o suporte técnico e a estrutura do AVA, 

porém na maioria das vezes o problema com os vídeos está na baixa qualidade de 

conexão oferecida pelas operadoras dos sistemas de Internet, prejudicando tanto 

cursista como também tutores e coordenadores.  

É preciso lembrar que até meados de 2010, quando lançado o Plano Nacional 

de Banda Larga (BRASIL, 2010) referia-se à banda larga no Brasil qualquer 

velocidade acima de 56Kbps (antiga conexão discada por modem). Atualmente, esta 

velocidade aumentou para 1Mbps, porém a operadora de banda larga se 

compromete a fornecer apenas 10% da velocidade contratada, ou seja, 100Kbps.  

É preciso levar em conta ainda que muitas regiões não disponham deste 

serviço, especialmente fora dos grandes centros, mesmo em cidades mais 

desenvolvidas. Deste modo, é preciso ponderar bastante a utilização de vídeos em 

projetos de EaD para grandes demandas sob o risco de comprometer o conteúdo e 

a dinâmica do curso. 

Em especial neste Curso, que se constituía fase de um concurso público, 

utilizar um recurso que não pode ser acessado por todos pode prejudicar aqueles 

que não dispõem de estrutura tecnológica suficiente para acompanhar.  

Segundo Franco, M. (2010, p.119), foram publicados 406 vídeos, 

correspondendo a 30 vídeos por disciplina, três por módulo, com duração média de 

sete minutos, o que provavelmente justifica as reclamações dos cursistas referentes 

aos vídeos do conteúdo dos módulos.  
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A primeira questão sobre o ambiente virtual de aprendizagem, referente ao 

“Layout (temas, imagens, fontes) de o curso ser atraente e motivador” foi avaliado 

positivamente por 99% dos tutores. 

Gráfico 11 - Sobre o Ambiente Virtual de Aprendizagem 

 

Fonte: Questionário de avaliação da tutoria (FPA, 2010d) 

E ainda 93% responderam positivamente sobre o acesso ao AVA: 

Gráfico 12 - Funcionamento do Ambiente Virtual de Aprendizagem - acesso. 

 

Fonte: Questionário de avaliação da tutoria (FPA, 2010d) 

Segundo avaliação de 98% dos tutores, as orientações de como navegar ou 

iniciar o curso foram suficientes para a utilização do AVA, sugerindo que a proposta 

do curso também para a formação do tutor foi adequada.  

Gráfico 13 - As orientações de como navegar ou iniciar o curso foram suficientes? 

 

Fonte: Questionário de avaliação da tutoria (FPA, 2010d) 
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Um resultado significativo é quanto aos recursos disponíveis no ambiente 

facilitarem o acompanhamento da trajetória de aprendizagem, uma das mais 

importantes características dos AVA, onde 96% avaliaram positivamente que o AVA 

propiciou este acompanhamento, onde 98% também concordaram que a interface 

de navegação por tópicos foi adequada ao gerenciamento do estudo pelo próprio 

cursista. 

Gráfico 14 - Os recursos disponíveis no ambiente facilitaram o acompanhamento da 
trajetória de aprendizagem? 

 

Fonte: Questionário de avaliação da tutoria (FPA, 2010d) 

Gráfico 15 - A interface de navegação por tópicos foi adequada ao gerenciamento do 
estudo pelo próprio cursista? 

 
Fonte: Questionário de avaliação da tutoria (FPA, 2010d) 

Referente ao funcionamento dos demais recursos e ferramentas do AVA 

como Correio, Tela de Correção, envio de arquivos, envio de questões discursivas e 

postagem de comentários nos fóruns todas as avaliações dos tutores foram positivas 

ficando acima dos 91%, exceto pelo envio de arquivos que foi aprovado por 89% dos 

tutores. 
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Gráfico 16 - Funcionamento do Ambiente Virtual de Aprendizagem - correio 

 

Fonte: Questionário de avaliação da tutoria (FPA, 2010d) 

Gráfico 17 - Funcionamento do Ambiente Virtual de Aprendizagem - tela de correção 

 
Fonte: Questionário de avaliação da tutoria (FPA, 2010d) 

Gráfico 18 - Funcionamento do Ambiente Virtual de Aprendizagem - envio de arquivos 

 
Fonte: Questionário de avaliação da tutoria (FPA, 2010d) 

Gráfico 19 - Funcionamento do Ambiente Virtual de Aprendizagem - envio de questões 
discursivas. 

 
Fonte: Questionário de avaliação da tutoria (FPA, 2010d) 
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Gráfico 20 - Funcionamento do Ambiente Virtual de Aprendizagem - postagem de 
comentários nos fóruns 

 
Fonte: Questionário de avaliação da tutoria (FPA, 2010d) 

Outra questão importante referente à dimensão tecnológica foi a utilização de 

canais de comunicação para dar suporte aos tutores no desenvolvimento das 

atividades com os cursistas, tanto suporte tecnológico pela equipe de suporte 

técnico como pedagógico através da equipe de coordenação da tutoria. 

Um dos principais canais foi a utilização do fórum no próprio AVA para apoio 

pedagógico aos tutores: 

Figura 6 - Fórum suporte pedagógico e técnico à tutoria. 

 

As reuniões entre coordenadores de tutoria e suas equipes de tutores 

ocorriam de forma presencial, porém alguns coordenadores realizaram reuniões com 

os tutores utilizando como canal de comunicação ferramentas online síncronas como 

o Chat, o MSN e o Skype, conforme relatadas em algumas atas de reuniões dos 

relatórios de atividades da EFAP: 
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Fonte: Fundação Padre Anchieta (2010b) 

 

Fonte: Fundação Padre Anchieta (2010b) 

 

Fonte: Fundação Padre Anchieta (2010b) 

Nos relatórios das atividades de tutoria observa-se a diminuição gradativa 

referente às questões tecnológicas, refletindo um processo de apropriação dos 

recursos e ferramentas do AVA por parte dos tutores e cursistas, dando lugar à outra 

dimensão importante neste processo: a dimensão pedagógica. 
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Quadro 5 – Reunião Virtual Educação Especial 

 

Fonte: FPA, 2010b 

Deste modo, encerra-se a análise da dimensão tecnológica da gestão da 

tutoria onde foi possível inferir a importância da formação continuada do tutor que 

necessita se apropriar das ferramentas e recursos tecnológicos do ambiente virtual 

para sua interação com os alunos, dando-lhes suporte para o desenvolvimento das 

atividades. 

Enquanto gestor das turmas, o tutor necessita ainda de uma formação que lhe 

propicie desenvolver a gestão das tecnologias e recursos disponíveis ao mesmo 

tempo em que utiliza estes recursos para a gestão da sala de aula virtual e da 

aprendizagem do aluno.  
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Os canais de comunicação entre a coordenação do curso e os tutores 

possibilitam um acompanhamento e formação destes tutores nesta dimensão, 

principalmente no período inicial de curso onde a demanda de suporte tecnológico é 

maior.  

A seguir será analisada outra dimensão da gestão da tutoria: a dimensão 

pedagógica. A dimensão pedagógica. 

 

4.3 A Dimensão Pedagógica 

Uma vez analisada a dimensão tecnológica da formação dos tutores, é 

essencial tratar da dimensão quem “dá sentido” ao trabalho do tutor no AVA: a 

dimensão pedagógica. 

É a dimensão pedagógica que irá corroborar todo o trabalho de planejamento, 

concepção, desenvolvimento e implementação de todo o conteúdo do curso e dos 

recursos e ferramentas tecnológicas do AVA.  

Segundo Teles (2009, p.73) a função pedagógica inclui tudo que é feito para 

apoiar o processo de aprendizagem do individuo ou do grupo e pode ser dividida em 

técnicas que se centram na instrução direta e em técnicas para facilitar a 

aprendizagem dos estudantes. Esta função inclui feedback, orientações, 

informações, opiniões/preferência/conselhos, questionamentos, resumo ou paráfrase 

dos comentários dos estudantes e referências de fontes externas. 

Porém, uma questão essencial que emerge em projetos para atendimento a 

grandes demandas, de formação de professores através da EaD, é como garantir 

que o conteúdo seja desenvolvido de maneira uniforme em todas as turmas, sem 

transformar o tutor em um mero reprodutor de conteúdos. 

Neste sentido Silva e Basso (2011, P.67) utilizam a expressão „um quebra-

cabeça de peças delicadas‟ para traduzir a complexa tarefa que envolve o processo 

de estruturação e a implementação do processo de mediação pedagógica na gestão 

de programas de formação de professores na modalidade a distância.  

De um lado, conteúdos bem elaborados e atividades de aprendizagem 

propiciam um estudo sistematizado dos temas do curso; de outro, o 

compromisso de mediar para aproximar conceitos e gerar saberes 

significativos a cada cursista constrói grupos colaborativos de 

aprendizagem. (ibibidem) 

Projetos de formação de professores para atendimento a grandes demandas 

trazem como principal desafio de que maneira é possível garantir que o conteúdo 
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proposto pela equipe de autoria seja desenvolvido de modo uniforme a todos os 

cursistas.  

Em cursos presenciais normalmente são utilizados materiais apostilados para 

os cursistas, e para professores são fornecidos também os materiais de apoio 

planos instrucionais e guias para o desenvolvimento das atividades.  

Porém, como cada professor desenvolve seu curso a “portas fechadas”, a 

menos que se mantenha um coordenador em cada sala, ele tem a possibilidade de 

não o roteiro proposto inicialmente e alterar as discussões sobre as atividades do 

curso, não garantindo uma uniformidade de desenvolvimento dos conteúdos entre 

todas as turmas. 

 Em EaD, uma solução para se garantir a uniformidade e equidade de 

conteúdo entre as turmas seria a adoção de um design instrucional fixo que, 

segundo Filatro (2008, p.20) “é rico em conteúdos bem estruturados, mídias 

selecionadas e feedbacks automatizados. Em muitas ocasiões dispensa a 

participação de um educador durante a execução e é dirigido à educação de 

massa”. 

Assim, no Curso para Professores Ingressantes, especialmente na Etapa 1 

onde o conteúdo era comum à todas as disciplinas e aos dez mil cursistas, o design 

fixo se constituiria na melhor solução. Entretanto, por tratar-se também de um 

processo de formação continuada de professores, “com abordagem pedagógica 

dialógica e reflexiva” (SILVA, 2011, p.28)  

o desenho educacional adotado foi o design misto, uma vez que foi 
desenhado com conteúdos previamente desenvolvidos, mas contou com um 
processo de tutoria que estabeleceu a mediação, auxiliando o cursista na 

interpretação e ressignificação dos temas de estudo propostos. (ibidem, 
p.29). 

Os conteúdos, desenvolvidos em formato hipermidiático e com recursos de 

interatividade, foram padronizados tanto na estrutura dos tópicos de cada módulo 

como também na apresentação e navegação no AVA.  
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Quadro 6 - Estrutura padrão dos Módulos do Curso 

 

Fonte: SILVA (2011 P.31) 

Esta estrutura padrão dos tópicos do conteúdo possibilita ao cursista uma 

apropriação da metodologia do curso, facilitando sua organização e disciplina no 

curso.  
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Figura 7 - Introdução ao tema do módulo.  

 

Fonte: SILVA (2011, P.32) 

Do mesmo modo que no conteúdo, é importante uma padronização da 

navegação no ambiente virtual, tornando sua interface cada vez mais amigável e 

automatizando a utilização dos recursos e ferramentas disponíveis.  

Figura 8 - Tela de visualização do conteúdo.  

 

Fonte: FRANCO, B. et al. (2011, p.46) 

Outro ponto importante deste ambiente virtual era a possibilidade do aluno 

desenvolver as atividades discursivas na própria tela da atividade, evitando a 
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utilização de formulários anexos que impõem inúmeras dificuldades de utilização por 

parte dos cursistas que são obrigados a “baixar” o arquivo do ambiente, desenvolver 

a atividade e salvar em seu computador e depois ter de enviar novamente ao 

ambiente. São os “milhões de cliques” como se referem em cursos EaD.  

Figura 9 - Exemplo de atividade discursiva. 

 

Fonte: SILVA (2011, p.34) 

Alguns tutores levantaram questões referentes à problemas de formatação 

quando o cursista efetuava a atividade em um editor de texto e depois copiava para 

o capo da atividade, porém esta incompatibilidade é freqüente entre os softwares e 

não uma característica exclusiva do AVA. 

A questão é que os cursistas preferem fazer off-line para evitar possíveis 

quedas do ambiente e perda do que texto que estava desenvolvendo e ainda por 

conta do corretor ortográfico, que conforme aparenta o ambiente virtual não dispõe.  

No relatório do questionário de avaliação do curso respondido pelos cursistas, 

93% responderam positivamente à questão sobre “os conteúdos e atividades 

propostos nos módulos estão articulados entre si de forma a favorecer uma 

abordagem global do conteúdo enfocado”, coincidindo a porcentagem de respostas 

tanto para a Etapa 1 como para a Etapa 2. 
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Tabela 5 - Sobre a articulação entre os conteúdos e atividades propostos - resposta 
do cursista para Etapa 1 do curso 

 
Fonte: questionário de avaliação do curso pelos cursistas (São Paulo, 2010c) 

Tabela 6 - Sobre a articulação entre os conteúdos e atividades propostos - resposta 
do cursista para Etapa 2 do curso 

 

Fonte: questionário de avaliação do curso pelos cursistas (São Paulo, 2010c) 

Ter um desenho educacional com uma estrutura padronizada, tanto da 

apresentação do conteúdo como da navegação no ambiente virtual, contribui para 

que a interface do curso fique mais amigável ao cursista e possibilite que ele se 

aproprie gradativamente dos recursos e ferramentas do ambiente, automatizando 

seus processos de utilização, e concentre foco no conteúdo e nas atividades. 

Segundo Lucena (2011),  

A diagramação eficiente é aquela que respeita os princípios da ergonomia e 
facilidade de uso, fatores que, naturalmente, se associam a um outro: 
coerência. Quando o design é mal elaborado, o usuário gasta boa parte do 
tempo apenas para entender a interface e descobrir como navegar no 
ambiente, deixando o conteúdo em si, em segundo plano. O risco é inspirar 
aversão, às vezes irreversível, por parte do aluno, ao novo meio de 
aprendizagem. 

O desenho educacional do curso também foi avaliado positivamente pelos 

tutores que responderam ao questionário de avaliação do curso.  Dos 85 tutores 

respondentes, 95% avaliaram que a estrutura dos conteúdos em módulos e com 

correções semanais contribuiu para o andamento do curso e 96% que o 

sequenciamento dos módulos contribuiu para o encadeamento dos conteúdos e 

ainda, 97% avaliaram que a organização do conteúdo estava adequada à EaD 
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Gráfico 21 - A estrutura de apresentação semanal dos conteúdos (em módulos) e com 
correções semanais contribuiu com o andamento do curso? 

 Fonte: Questionário de avaliação da tutoria (FPA, 2010d) 

 

Gráfico 22 - A sequência dos módulos contribuiu com o encadeamento dos 
conteúdos? 

 Fonte: Questionário de avaliação da tutoria (FPA, 2010d) 

 

Gráfico 23 - A organização do conteúdo estava adequada à modalidade EaD? 

 Fonte: Questionário de avaliação da tutoria (FPA, 2010d) 

Os tutores também avaliaram positivamente o formato hipermídia dos 

conteúdos, onde 90% responderam que este formato contribuiu com a explanação 

dos conteúdos, ressaltando apenas as questões técnicas referentes aos vídeos, já 

explicitadas na dimensão tecnológica.  

Diversos depoimentos retrataram esta aprovação dos tutores quanto à 

estrutura, sequenciamento, organização e formato: 
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- Os conteúdos foram apresentados de forma muito agradável e prática nos 

módulos. Eram módulos grandes de muito conteúdo, sem dúvida, mas 

necessário para contemplar todos os temas... O formato hipermídia 

contribuiu muito para a compreensão dos temas pela diversificação de 

apresentação – o que é um aspecto muito importante para a 

aprendizagem... 

- Os materiais (textos, vídeos e imagens) foram selecionados com muita 

qualidade e os exemplos sempre se amarravam as propostas a serem 

executadas pelos cursistas, além dos diálogos estabelecidos com os 

cadernos do professor e do aluno. Recebi muitas mensagens dos cursistas 

elogiando o conteúdo do curso e apontando o quanto este curso fez a 

diferença na compreensão das mudanças que estão ocorrendo no ensino 

de arte. Excelente material! Também aprendi muito sendo tutora deste 

projeto. 

- Conteúdo bem explicitado e muito bem apresentado (conceitos, 

apresentação, estrutura). A sequência facilitou o trabalho e esteve de 

acordo com os objetivos, em todos os módulos. 

- O encadeamento não linear dos temas abordados e o agrupamento de 

assuntos por focos de interesse, favoreceram a aprendizagem tanto do 

cursista quanto do tutor. A sequência teórica, enriquecida por textos, 

ilustrações, vídeos, atividades variadas, etc. permitiram a apreensão 

conceitual dos temas e a visualização de aplicabilidade direta em sala de 

aula... 

Ter esta avaliação positiva do design do conteúdo por parte dos tutores é 

muito importante para o Curso, pois diferentemente da interface do ambiente virtual, 

onde existem diferenças nos perfis de tutor e aluno, o conteúdo disponibilizado aos 

cursistas era o mesmo para os tutores, apenas com uma defasagem de acesso por 

conta da necessidade do tutor navegar previamente pelo conteúdo a fim de preparar 

as orientações aos cursistas. 

Outra questão importante no desenho educacional é a linguagem dos 

materiais, que deve ser adequada ao público-alvo e ter clareza nos objetivos que se 

deseja alcançar.  

No item sobre o fato da linguagem dos materiais terem facilitado a 

aprendizagem, 99% dos tutores responderam positivamente e 90% também 

avaliaram positivamente quanto à clareza da intencionalidade pedagógica em cada 

conteúdo.  
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Gráfico 24 - A linguagem dos materiais facilitou a aprendizagem? 

 Fonte: Questionário de avaliação da tutoria (FPA, 2010d) 

 

Gráfico 25 - Quanto à intencionalidade pedagógica, estava clara em cada conteúdo ? 

 Fonte: Questionário de avaliação da tutoria (FPA, 2010d) 

Alguns depoimentos de tutores corroboram estes números quanto à 

linguagem e intencionalidade pedagógica:  

- Quero destacar a pertinência de todos os conteúdos em relação às 

metodologias e estratégias que se mostraram objetivas, de fácil 

compreensão e veem de encontro com o ensino de biologia em ser caráter 

investigativo. 

- Achei os conteúdos bem elaborados, encadeados de maneira coerente e 

consistentes. Os cursistas certamente estarão instrumentalizados para dar 

excelentes aulas. 

- Considero o conteúdo um excelente material, de linguagem simples, 

porém não empobrecida. Os conhecimentos, as propostas, situações de 

aprendizagem e os temas da filosofia, desenvolvidos por professores 

mestres e doutores, dialoga um modo para filosofia, para uma ação 

dialógica, próxima ao cursista ingressante e ao aluno. Possibilita ao futuro 

professor e aquele atuante, a integrar e melhor direcionar, a prática 

pedagógica. 

Esta avaliação dos tutores está em sintonia com a avaliação efetuada pelos 

cursistas, onde 93% (7.179 cursistas) responderam que “as atividades abordam 

claramente o assunto a que se propõem e têm objetivos pertinentes para a 

aprendizagem dos conteúdos/procedimentos” e 88% (6.857 cursistas) responderam 
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que “as atividades são diversificadas e apresentam uma orientação metodológica 

adequada”. 

Um dos tópicos que sempre provoca discussões em qualquer avaliação de 

curso em EaD é o fator tempo.  

Afinal, a ideia de flexibilidade espacial e temporal, possibilitando que alunos e 

professores interajam em qualquer lugar e horário, é uma característica marcante da 

EaD. (MORAN, 2001, p.55-60; KENSKI, 2003, p.100-102; MORAES, 2002, p.8-9). 

Entretanto, na prática o que se observa é que apesar da evolução dos 

chamados dispositivos móveis, que possibilitou uma grande flexibilidade espacial, 

quando se trata do tempo a questão é muito mais complexa. 

Segundo Hardagh et al. (2003), muitas pessoas creem no mito de que a 

educação a distância se encaixa em qualquer espaço do dia, tendo, na maioria dos 

casos, dificuldades em acompanhar os prazos determinados para as atividades, 

levando-as, muitas vezes, a abandonar os cursos.  

Dados do Censo EaD.BR (ABED, 2010, p.193) confirmam esta informação ao 

apontarem que a falta de tempo é o segundo motivo mais frequente apontado pelos 

alunos para a evasão dos cursos, indicados por mais de 50%, segundo as 

instituições. 

Segundo Belloni (2008, p.55), os sistemas se apresentam em geral muito 

abertos em termos de espaço, porém quando se trata do tempo, observa-se uma 

grande rigidez nos prazos, o que é ainda revelador de um enfoque a partir da sala 

de aula convencional. Embora o aluno seja livre para organizar seus horários de 

estudo, encontra pouca ou nenhuma flexibilidade nos prazos “fatais”, os deadlines, 

problema muitas vezes agravado pela demora das respostas dos sistemas e dos 

formadores ou ainda dificuldade de acesso aos materiais do curso. 

Porém, nas respostas dissertativas dos tutores percebe-se que alguns não 

diferenciam muito a quantidade de conteúdo com as atividades dos módulos, 

apontando problemas referentes aos prazos para conclusão das atividades, bloco 

que será retomado mais adiante e certamente a questão do tempo emergirá mais 

uma vez.  

Mesmo assim, 81% dos tutores avaliaram positivamente o equilíbrio entre a 

quantidade de conteúdo e a carga horária semanal. 
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Gráfico 26 - Sobre os conteúdos abordados - A quantidade de conteúdo foi 
balanceada com a carga horária semanal ? 

 Fonte: Questionário de avaliação da tutoria (FPA, 2010d) 

Na pesquisa junto aos cursistas, 87% (6740 cursistas) responderam que a 

quantidade de conteúdos tratados durante cada módulo da Etapa 1 – Núcleo Básico 

foi adequada, sendo que 7% responderam que deveria haver mais conteúdo.  

Tabela 7 - A quantidade de conteúdos tratados durante cada módulo foi adequada? - 
resposta do cursista sobre a Etapa 1 do curso 

 

Fonte: questionário de avaliação do curso pelos cursistas (São Paulo, 2010c) 

Já na Etapa 2, de conteúdos específicos, 85% (6656 cursistas) responderam 

que a quantidade foi adequada, e apenas 8% assinalaram que “deveria haver mais 

conteúdo”.  

Tabela 8 - A quantidade de conteúdos tratados durante cada módulo foi adequada? – 
resposta do cursista sobre a Etapa 2 do curso 

 

Fonte: questionário de avaliação do curso pelos cursistas (São Paulo, 2010c) 

Não foi possível identificar entre os cursistas quais disciplinas poderiam ter 

um maior ou menor equilíbrio entre a relação quantidade versus prazo, porém 

independentemente disto, o fato é que esta equação não é simples de dimensionar, 
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especialmente em um curso com a quantidade de cursistas atendidos e a 

quantidade de módulos e conteúdos produzidos.  

Todas as turmas precisavam ter um cronograma comum e cada módulo tinha 

a duração de uma semana. Ao se tentar imaginar a logística para sincronizar a 

produção e desenvolvimento de 135 módulos de curso, cumprindo os prazos 

exigidos pelo concurso, os números apresentados são extremamente favoráveis. 

Fato é que mais de 93% dos cursistas responderam que os conteúdos 

abordados contribuíram para a melhor prática pedagógica na rede pública estadual.  

Tabela 9 - Os conteúdos abordados contribuíram para sua prática pedagógica na rede 
pública estadual? Resposta do cursista para Etapa 1 do curso 

 

Fonte: questionário de avaliação do curso pelos cursistas (São Paulo, 2010c) 

Tabela 10 -  Os conteúdos abordados contribuíram para sua prática pedagógica na 
rede pública estadual? Resposta do cursista para Etapa 2 do curso 

 

Fonte: questionário de avaliação do curso pelos cursistas (São Paulo, 2010c) 

Os tutores também validaram os conteúdos do curso, tendo em vista que 95% 

responderam que os conteúdos apresentados atenderam aos objetivos do curso. 

Gráfico 27 - Os conteúdos apresentados atenderam aos objetivos do curso? 

 Fonte: Questionário de avaliação da tutoria (FPA, 2010d) 

Sobre as atividades do curso, mais uma “peça delicada do quebra-cabeça”, 

conforme analogia feita por Silva e Basso, (2011), em todos os módulos do curso 



 

127 
 

foram planejadas diversos tipos de atividades avaliativas: questões objetivas, 

discursivas, fóruns, vivências. 

As questões objetivas, apresentadas em formas de questionários com até dez 

questões por módulo, tinham como finalidade avaliar a compreensão do cursista 

sobre o conjunto dos temas abordados, tendo como referências as expectativas de 

aprendizagem definidas para o módulo 

Figura 10 - Exemplo de questões objetivas. 

 

Fonte SILVA (2010, p.35) 

As questões discursivas possuíam um caráter mais reflexivo, nas quais o 

cursista poderia exercitar a inferência, a analogia, a relação entre conceitos, 

situações ou vivências. Esse tipo de questão também era desenvolvida no ambiente 

virtual e depois de enviada pelo aluno, era comentada e validada pelo tutor.  

O fórum de discussão tinha por objetivo promover o debate do conjunto dos 

temas abordados, relacionando-os com questões do contexto atual. As questões, de 

caráter reflexivo, demandavam o posicionamento do cursista e criavam a 

perspectiva de debate, que mediado pelo tutor, promovia uma maior interação entre 

o cursista com seus pares e com o professor tutor.  
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Figura 11 - Exemplo de atividade fórum. 

 

Fonte SILVA (2010, p.34) 

A atividade Vivência tinha como objetivo a observação, reflexão, avaliação ou 

proposição de encaminhamentos para situações reais vivenciadas pelo cursista. 

Envolvia a visita em escolas da rede estadual de ensino, entrevistas com 

professores, gestores e alunos, articulando com as situações de aprendizagem 

contidas no Caderno do Professor da rede estadual. (SILVA, 2011, p.35) 

Figura 12 - Exemplo de atividade vivencia. 

 

Fonte SILVA (2010, p.36) 
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Além das atividades avaliativas, ao final de cada módulo, ou ainda de um 

tema ou bloco de conteúdo, eram apresentadas atividades do tipo Quiz com 

correção e feedbacks automáticos efetuados pelo próprio AVA. 

Eram questões pontuais, objetivas, diretas, sobre aspectos específicos do 

conteúdo abordado visando a fixação de conceitos e/ou destaque de aspectos 

relevantes a serem apreendidos e, mais do que avaliar conhecimentos, buscavam 

instigar e trazer questões. (SILVA, 2011, p. 35) 

Figura 13 - Exemplo de atividade QUIZ 

 

. Fonte SILVA (2010, p.34) 

As atividades são o que validam todo o processo do curso. Não somente o 

conteúdo, mas toda a infraestrutura e suporte tecnológico, pedagógico e 

administrativo oferecido aos cursistas. 

Afinal, é através das atividades que o cursista consegue ter claramente a 

dimensão do conhecimento adquiro durante o desenvolvimento de um determinado 

módulo.  

Porém, antes de dar continuidade à análise das atividades, é importante 

apresentar responsáveis pelo acompanhamento e mediação pedagógica dos 

cursistas:a equipe de acompanhamento e tutoria do curso.  
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4.3.1 A equipe de Acompanhamento e Tutoria 

Conforme citado na fundamentação teórica, a gestão da tutoria se inicia na 

fase da progenitura do projeto, quando começa a se delinear o perfil adequado para 

a execução daquilo que os progenitores e posteriormente os gestores do projeto 

determinam, conforme destaca Franco (2011, p.125) e : 

a criteriosa seleção dos tutores, pressuposto de uma boa tutoria, constitui-
se num dos elementos-chave para o processo de mediação pedagógica da 
Etapa de Monitoria e Acompanhamento do curso. O processo de gestão da 
tutoria teve início com a identificação do perfil dos tutores, em número de 
96, na Etapa 1,e110, na Etapa 2 

Neste sentido, ainda segundo Franco, M. (2010) e (FPA, 2010a), o perfil dos 

tutores da Etapa 1 exigia graduação em Pedagogia, Arte, Educação física, Ciências, 

Matemática, História, Geografia, Língua Portuguesa, Língua Estrangeira (inglês), 

Biologia, Química, Física, Filosofia, Sociologia ou Educação especial, ter concluído 

ou cursando pós-graduação stricto sensu (mestrado) em Educação, experiência de 

seis meses em docência presencial de adultos e em tutoria online, além de bom 

domínio de comunicação e da Língua Portuguesa. 

Para a Etapa 2, o perfil exigia graduação nas mesmas áreas, exceto 

Pedagogia, e a mesma experiência, acrescido do conhecimento do currículo da 

SEESP sobre a disciplina na qual exerceria a disciplina e experiência no ensino 

fundamental e médio. 

Segundo o questionário de avaliação da tutoria, no bloco de questões sobre a 

mediação da tutoria, 100% dos tutores responderam possuir domínio dos conteúdos 

abordados, dentre os quais 87% concordaram plenamente. Também foi 

praticamente unânime a resposta dos tutores quanto à facilidade em atuar na 

modalidade a distância.  

Gráfico 28 - Sobre a Mediação Pedagógica da Tutoria - Domínio dos conteúdos 
abordados 

Fonte: Questionário de avaliação da tutoria (FPA, 2010d) 
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Gráfico 29 - Sobre a Mediação Pedagógica da Tutoria - Facilidade em atuar na 
modalidade a distância 

Fonte: Questionário de avaliação da tutoria (FPA, 2010d) 

Estes números são indícios favoráveis quanto à qualidade e rigorosidade do 

processo seletivo dos tutores.  

Entretanto, a questão fundamental aqui é: se por um lado uma seleção 

criteriosa permite escolher profissionais melhor preparados, por outro traz o desafio 

de como garantir que cada tutor, por conta de sua experiência, não desequilibre as 

turmas quanto à formação, especialmente neste curso que, por ter uma 

característica peculiar de seu um curso-concurso ter um tutor ruim ou outro muito 

bom pode tornar injusto o processo de seleção destes cursistas que estão 

pleiteando uma vaga na rede pública estadual de ensino. 

 Tendo o desenho educacional do curso determinado a utilização de fóruns 

entre tutores e cursistas, como “controlar” o aprendizado de forma a garantir a 

equidade entre os candidatos? 

 Como gerenciar 96 tutores na Etapa 1 e 110 tutores na Etapa 2, garantindo 

uma equidade sobre o conteúdo desenvolvido por cada um junto aos cursistas?  

 Se fosse um curso presencial, onde cada tutor estivesse em sua sala de aula, 

com seus alunos, a portas fechadas, provavelmente as respostas seriam ou manter 

um coordenador em cada sala ou não existiria como manter um controle eficaz do 

que estava sendo desenvolvido em sala de aula, apenas através de avaliação... 

 No caso do curso para professores ingressantes, como parte integrante de 

um concurso, seria no mínimo injusto àqueles que seriam prejudicados ou 

privilegiados por ter um professor pior, ou melhor. 

 No caso da EaD através do AVA, a possibilidade do tutor “fechar a porta da 

sala” é praticamente nula, tendo em vista que outros perfis de usuários, como 

coordenadores e administradores, têm acesso ao que está sendo desenvolvido 

dentro de cada sala virtual, acesso aos fóruns, às atividades dos alunos, às 



 

132 
 

ferramentas de gerenciamento e registros, às conversas dos chats, possibilitando 

além de um gerenciamento dos cursistas, também um gerenciamento dos tutores e 

assistentes de tutoria. 

 Para garantir a equidade entre as turmas e suporte à tutoria, algumas 

estratégias e recursos foram elaborados pelos gestores do projeto: 

- criação de equipes de coordenação pedagógica e coordenação de área; 

- manuais do tutor e do coordenador de tutoria; 

- manuais de orientações metodológicas de acompanhamento; 

 

4.3.2 A coordenação da tutoria 

Na etapa 1 –Formação pedagógica foi estabelecida uma equipe denominada 

coordenação pedagógica, composta por três coordenadores, geral, pedagógico e 

executivo, designados pela Fundação Padre Anchieta, e por um gestor geral, 

designado pela Secretaria de Estado da Educação. 

Na Etapa 2 – Formação específica, por conta de um cenário mais 

diversificado em que os cursistas foram organizados em áreas e disciplinas 

específicas, foi estabelecida outra equipe denominada coordenação de área, 

subordinada à equipe de composta de onze coordenadores e onze assistentes de 

coordenação.  

Dentre as principais funções dos coordenadores de tutoria, destacam-se: 

(FPA, 2010b) 

 Estabelecer uma interface amigável e de parceria com os tutores; 

 Auxiliar na capacitação dos tutores; 

 Orientar os tutores conforme as diretrizes pedagógicas recebidas a 
cada semana; 

 Reunir-se com os tutores para alinhar práticas uma vez por semana e 
sempre que necessário; 

 Acompanhar diariamente o trabalho dos tutores dentro do AVA para 
orientar quanto ao cumprimento das diretrizes da coordenação 
pedagógica.  

 Acompanhar as demandas apresentadas pelos tutores na turma 
suporte técnico e pedagógico do AVA; 

Este último item cita a criação de espaços dentro do AVA destinados ao 

suporte técnico e pedagógico aos tutores. Na Etapa 1, foi criada uma sala dentro do 
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ambiente para suporte a todos os tutores. “O diálogo era essencialmente via fórum 

aberto e livre para que todos criassem tópicos e participassem trazendo seus 

contextos de vivência na tutoria do curso, módulo a módulo, semanalmente” (SILVA; 

BASSO, 2011, p.73). 

Figura 14 - Sala de Suporte Pedagógico - Etapa 1. 

 

Fonte: SILVA; BASSO (2011, p.73) 

Na Etapa 2 também houve o mesmo suporte, porém foram criadas salas para 

cada área específica, onde foram distribuídos os tutores, além de uma sala para 

comunicação entre os coordenadores de área e a coordenação pedagógica.  

Figura 15- Sala de Suporte Pedagógico - Etapa 2. 

 

Fonte: SILVA; BASSO (2011, p.74) 
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Segundo Silva e Basso (2011, p.74), estas salas criadas no AVA para suporte 

técnico e pedagógico dos tutores e coordenadores de área, tornaram-se espaços 

significativos de formação de todos com todos, destacando ainda que 

a inserção dos coordenadores de área no ambiente de suporte à tutoria 
resultou em mais suporte e diálogo deles com seus grupos de tutores, o 
que, por sua vez, gerou a sustentabilidade pedagógica e técnica necessária 
para que esses grupos tivessem segurança na gestão de suas turmas e na 
mediação da aprendizagem dos cursistas. (ibidem) 

A avaliação positiva recebia pela coordenação pedagógica e executiva do 

curso, por 93% dos tutores respondentes ao questionário, referente ao suporte no 

Ambiente Virtual, mostra a efetividade desta estratégia para a formação, orientação 

e acompanhamento dos tutores. 

Gráfico 30 - Sobre as orientações recebidas da coordenação pedagógica e executiva 
do curso - Suporte à tutoria no Ambiente Virtual 

 Fonte: Questionário de avaliação da tutoria (FPA, 2010d) 

Alguns depoimentos dos tutores exemplificam a importância e efetividade 

deste espaço para suporte aos tutores, inclusive com um dos tutores destacando 

que: 

- A Coordenação do curso foi impecável, sempre presente e ágil nas 
respostas às dúvidas que postamos. Ademais, o respeito à autonomia 
intelectual dos tutores na elaboração de textos de introdução e de 
conclusão dos módulos merece destaque. A troca de experiências no fórum 
de tutores também foi muito importante. Entendo que os encontros 
presenciais perderam em significação para o fórum, que deu conta de 
resolver as questões pontuais que iam aparecendo ao longo do processo. 

- O Fórum Pedagógico mostrou ser uma ferramenta rápida e eficiente na 
solução de problemas e orientações gerais e pontuais. Sua continuidade 
garantiu a orientação imprescindível ao trabalho de tutoria.Os Encontros 
Presenciais com a Coordenação de Área foram muito importantes para 
alinhar os trabalhos realizados e para a troca de experiências entre 
tutores.Os Encontros Presenciais com a Equipe Executora (Geral) foram 
importantíssimos, pois deram segurança e suporte adicional aos trabalhos, 
nivelando as atividades e uniformizando as informações sobre as 
expectativas do curso. 

Outro recurso utilizado para orientações da coordenação pedagógica e 

executiva aos tutores, o “Fale Conosco”, que consistia de um canal de suporte via 
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email, através do preenchimento de um formulário online, foi aprovado por pouco 

mais da metade dos tutores respondentes (58%), sendo que apenas 29% o 

aprovaram plenamente. Mais de 40% avaliaram negativamente este recurso.  

Gráfico 31 - Sobre as orientações recebidas da coordenação pedagógica e executiva 
do curso - Orientações via Fale Conosco 

 Fonte: Questionário de avaliação da tutoria (FPA, 2010d) 

Também se observa que este canal de comunicação não foi tão eficaz no 

suporte aos tutores e cursistas, sendo identificadas muitas críticas quanto à demora 

nas respostas e também sobre respostas desconexas das solicitações, tanto nas 

questões dissertativas do questionário de avaliação dos tutores como também das 

atas de reuniões entre tutores e coordenação disponíveis nos Relatórios de 

Atividades do projeto.  

O suporte via fórum é bem mais eficaz do que o suporte técnico via email, 

principalmente no início do curso onde os problemas com acesso, login, senhas, 

dificuldade técnicas referentes à navegação no AVA e configurações dos 

equipamentos dos alunos são mais frequentes. 

É importante considerar ainda a demanda do projeto. Basta que cinco por 

cento dos alunos tenham alguma dificuldade e serão quinhentas mensagens de 

email ao suporte técnico.  

No suporte técnico via email diversas mensagens são idênticas. Basta uma 

queda no servidor do ambiente para que a caixa de entrada de email do suporte 

fique lotada com mensagens sobre dificuldade de acesso. 

Outra questão importante é quanto à existência de um canal exclusivo aos 

tutores e coordenadores. Segundo relato de um tutor, “o Fale Conosco trata o tutor 

como se fosse cursista quando o tutor manda um Fale Conosco de outro lugar que 

não do AVA Tutores”.  
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Os tutores quando buscam o suporte técnico buscam soluções necessárias 

para a orientação ao cursista e uma demora na resposta deste suporte o coloca 

numa situação difícil perante o cursista.  

A utilização de fóruns, por sua vez, possibilita que as questões postadas 

pelos participantes fiquem visíveis a todos, podendo ser utilizado como fonte de 

consulta para quem está com dificuldades muitas vezes comuns a outros.  

Possibilita ainda, por ter um caráter mais democrático, que outras pessoas, 

independente do moderador, socializem as soluções encontradas em problemas 

semelhantes. 

Porém, o fórum tem uma desvantagem que é a necessidade do cursista estar 

conectado ao ambiente virtual para conseguir acessá-lo. Se for problema com 

acesso, por exemplo, não resta alternativa ao cursista do que o email.  

Poder-se-ia pensar em outros canais síncronos como salas de chat ou 

suporte telefônico, mas em um projeto deste porte estes canais também ficariam 

inviáveis.  

Outro fator importante é a quantidade de tutores que cada coordenador 

atende, mesmo através de fóruns. 

É possível observar uma significativa diferença entre os resultados das 

orientações recebidas pelos tutores nas Etapas 1 e 2, onde 83% avaliaram 

positivamente as orientações recebidas da coordenação pedagógica na Etapa-1 

contra 96% que avaliaram os coordenadores de área da Etapa-2. 

Gráfico 32 - Sobre as orientações recebidas da coordenação pedagógica e executiva 
do curso - Coordenação de tutoria - Etapa 1 

 Fonte: Questionário de avaliação da tutoria (FPA, 2010d) 
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Gráfico 33 - Sobre as orientações recebidas da coordenação pedagógica e executiva 
do curso - Coordenação de tutoria - Etapa 1 

 
Fonte: Questionário de avaliação da tutoria (FPA, 2010d) 

Se forem considerados os que avaliaram plenamente, a diferença fica maior, 

com 64% na Etapa-1 contra 89% da Etapa 2, mostrando que é preciso ter um 

equilíbrio entre a quantidade de tutores a serem atendidos por cada coordenador.  

Na Etapa-1 existia um único fórum para atendimento aos 126 tutores e 

assistentes de tutoria, sob a responsabilidade de três coordenadores.  

Já na Etapa 2, haviam165 tutores e assistentes de tutoria, porém eram 22 

coordenadores a assistentes de coordenação atendendo, em média 15 tutores por 

dupla, contra 43 da Etapa 1. 

Além da organização da equipe de coordenação de área, outro instrumento 

norteador para a prática da tutoria foi o manual do tutor, “organizado a partir das 

normas do curso, da abordagem pedagógica e dos conteúdos e atividades 

propostas”. (SILVA; BASSO, 2011, p.72).  

4.3.3 Manuais do tutor e do coordenador de tutoria 

O manual do tutor continha as características do curso, suas normas, 

organização e estrutura dos módulos, a metodologia de desenvolvimento do 

conteúdo, os mecanismos de avaliação, as atribuições e responsabilidades do tutor 

a do assistente de tutoria e o manual do ambiente virtual de aprendizagem para a 

tutoria. 
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Figura 16 - Manual do Tutor . 

 

Fonte: FPA, 2010b 

Os manuais e anexos foram bem avaliados por 99% dos tutores, mostrando 

sua importância no processo de formação e orientação do trabalho do tutor.  

Gráfico 34 - Sobre as orientações recebidas da coordenação pedagógica e executiva 
do curso - Orientações : Manuais e Anexos 

 Fonte: Questionário de avaliação da tutoria (FPA, 2010d) 

Este manual, além de um importante instrumento norteador para a atuação 

tutoria junto aos cursistas, também serviu de parâmetro para a avaliação e 

acompanhamento do desempenho dos tutores, desenvolvida pelos coordenadores a 

cada término de módulo.  

Esta avaliação consistia no preenchimento semanal do “Relatório de 

Avaliação e Acompanhamento do Tutor” com critérios de notas e comentários sobre 

o desempenho do tutor em sua atuação junto aos cursistas em cada módulo. Esta 
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avaliação era encaminhada ao tutor, com as orientações necessárias, para possível 

discussão referente aos tópicos avaliados.  

Figura 17 - Relatório de Avaliação e Acompanhamento semanal do Tutor – parte 1. 

 

Fonte: FPA (2010c) 
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Figura 18 - Relatório de Avaliação e Acompanhamento semanal do Tutor – parte 2. 

 

Fonte: FPA (2010c) 

Também foi elaborado para os coordenadores de área um manual contendo 

suas atribuições, responsabilidades, cronograma e planejamento semanal dos 

módulos do curso e, anexo ao manual do coordenador constavam o manual do tutor. 
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Figura 19 - Manual do coordenador de área. 

 

Fonte: FPA, (2010b) 

Uma das atribuições do coordenador de área era acompanhar as demandas 

apresentadas pelos tutores na turma suporte técnico e pedagógico do AVA, onde 

eram relatadas pelos tutores tanto questões referentes ao conteúdo como também 

dificuldades de tutores e alunos na utilização dos recursos e ferramentas do 

ambiente. 

Uma estratégia interessante em projetos deste porte é a descentralização do 

suporte técnico, através da capacitação e orientação dos coordenadores de tutoria 

para a solução de problemas técnicos referentes ao ambiente virtual e outros 

recursos tecnológicos, diminuindo o tempo de resposta às questões provenientes da 

tutoria. 

É possível observar que houve esta preocupação neste Curso através do 

conteúdo anexo ao manual do coordenador denominado “Manual de Suporte ao 

AVA” que apresentava diversas situações frequentemente enviadas ao suporte 

técnico, divididos em quatorze blocos de questões referentes a acesso ao ambiente, 

senhas, cadastros, acesso ao conteúdo e atividades, utilização dos recursos e 

ferramentas, dentre outras, trazendo possíveis soluções e mensagens a ser 

enviadas aos tutores e cursistas para a solução do problema.  
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Figura 20 - Manual do suporte ao AVA - orientações 

 

. Fonte: (FPA, 2010b) 
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Esta estratégia deve ter contribuído para a avaliação positiva de 97% dos 

tutores quanto às orientações recebidas da coordenação pedagógica e executiva do 

curso para a utilização do ambiente virtual de aprendizagem. 

Gráfico 35 - Sobre as orientações recebidas da coordenação pedagógica e executiva 
do curso - Orientações para uso do AVA 

 Fonte: Questionário de avaliação da tutoria (FPA, 2010d) 

Entretanto, seria interessante que também houvesse um material semelhante 

a este no manual do tutor, com relação às dúvidas frequentes dos cursistas, pois 

possibilitaria uma diminuição ainda maior do tempo de retorno aos mesmos. 

Outro material norteador, essencial para a orientação dos tutores na 

organização da rotina semanal de cada módulo foram as “Orientações 

Metodológicas de Acompanhamento” desenvolvidas para cada disciplina e módulo 

do Curso. 

4.3.4 Manuais de orientações metodológicas de acompanhamento; 

As orientações metodológicas de acompanhamento dos módulos das 

disciplinas eram manuais disponibilizados semanalmente aos tutores de cada 

disciplina.  
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Figura 21 - Manuais de orientações metodológicas ao acompanhamento dos módulos 

 

Fonte: FPA, 2010b 

Estes documentos continham sugestões de textos para mensagem de 

abertura do módulo (boas-vindas) e para a provocação inicial à participação do 

cursista no fórum, e ainda parâmetros para análise e validação das mensagens 

postadas nos fóruns e para as questões discursivas, conforme exemplos 

apresentados nas figuras a seguir.  
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Figura 22 - Sugestões para mensagem de boas-vindas do módulo 

 

Fonte: FPA, 2010b 

Figura 23 - Orientações para avaliação do fórum 

 

Fonte: FPA, 2010b 
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Figura 24 - Sugestões para mensagem inicial do fórum 

 

Fonte: FPA, 2010b 

Figura 25 - Orientações para validação da questão discursiva 

 
Fonte: FPA, 2010b 
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Estes guias de orientação metodológica, ou guias de avaliação, foram 

avaliados positivamente por 98% dos tutores.  

Gráfico 36 - Sobre as orientações recebidas da coordenação pedagógica e executiva 
do curso - Guias de Avaliação 

 Fonte: Questionário de avaliação da tutoria (FPA, 2010d) 

É interessante verificar que não houve comentários dos tutores sobre a 

utilização dos guias nas respostas discursivas do bloco de questões sobre a 

coordenação.  

Na verdade a atuação dos coordenadores foi destaque nas respostas dos 

tutores sobre este bloco de questões e provavelmente a aprovação dos guias 

embute a compreensão dos tutores sobre estes guias representarem uma extensão 

das estratégias encaminhadas pela gestão pedagógica para orientação dos tutores 

que, segundo Silva e Basso (2011, p. 72),  

as estratégias pedagógicas adotadas, sustentando a mediação pedagógica 

da tutoria, semana a semana – tais como a mensagem de boas-vindas a 

cada módulo iniciado, a comunicação pelo correio do ambiente, a abertura 

provocativa em cada fórum, a particularização das necessidades, o 

atendimento aos anseios da turma, o comprometimento com o processo de 

aprendizagem que cada cursista deveria alcançar, as devolutivas e, 

principalmente, a presença diária no ambiente - , não foram aspectos 

complementares aos conteúdos e sim condição para a construção do 

processo formador a partir deles. 

Entretanto, as respostas dos tutores no bloco de questões referente à auto-

avaliação de sua atuação como tutor refletem a eficácia desta estratégia da gestão 

da tutoria na orientação e formação dos tutores.  

Nas questões referentes à mediação pedagógica da tutoria nos fóruns, 97% 

dos tutores avaliaram positivamente sobre as “orientações na aberturados fóruns” e 

100% avaliaram positivamente a “qualidade das devolutivas” aos cursistas.  
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Gráfico 37 - Sobre a Mediação Pedagógica da Tutoria - Orientações na abertura dos 
fóruns 

 Fonte: Questionário de avaliação da tutoria (FPA, 2010d) 

Gráfico 38 - Sobre a Mediação Pedagógica da Tutoria - Qualidade das devolutivas 

 Fonte: Questionário de avaliação da tutoria (FPA, 2010d) 

No relatório do questionário de avaliação do Curso pelos cursistas mais de 

91% responderam que “o tutor foi claro em suas propostas e respostas”.  

Esta avaliação é muito importante em um projeto deste porte, pois além dos 

conteúdos, as informações e orientações sobre as atividades discursivas e fóruns 

também precisam ser uniformes a todas as turmas, porém sem engessar a atuação 

do tutor no estímulo à sua turma. 

Neste quesito, também 100% dos tutores avaliaram que estimularam os 

cursistas a novas tentativas, o que pôde ser confirmado através do questionário 

preenchido pelos cursistas, onde 90% responderam positivamente à questão que 

perguntava se o “tutor o incentivou a estudar”. 

Gráfico 39 - Sobre a Mediação Pedagógica da Tutoria - Estímulo a novas tentativas 

 Fonte: Questionário de avaliação da tutoria (FPA, 2010d) 
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Algumas respostas discursivas dos tutores no questionário de avaliação do 

curso refletem esta aprovação aos guias de avaliação: 

- Tendo o guia de validação eu como tutora me senti mais segura em, 
solicitar nova tentativa, ou até mesmo em responder (devolutiva) as 
atividades, justamente por se tratar de um concurso público. 

- Ressalta-se o envio antecipado dos guias de Avaliação e Plano de Ensino, 
o que beneficiou na padronização de mensagens e textos, evitando 
desencontros na informação e no conteúdo aplicado.  

- Quanto às devolutivas, elaborei um roteiro, baseado no Guia recebido e 
enviava aos cursistas de acordo com as respostas dada às questões. 

Um dado interessante a ser analisado é sobre a avaliação dos tutores no 

bloco de questões sobre a mediação pedagógica da tutoria sobre a “qualidade da 

intervenção nos fóruns”.  

Apesar de 96% dos tutores avaliarem positivamente a qualidade da 

intervenção, apenas 38% a avaliaram plenamente, o que foi bem diferente dos 

demais resultados apresentados neste bloco. 

Gráfico 40 - Sobre a Mediação Pedagógica da Tutoria - Qualidade da intervenção nos 
fóruns 

 Fonte: Questionário de avaliação da tutoria (FPA, 2010d) 

É interessante observar que a questão referente ao diálogo dos tutores com 

os cursistas foi avaliada positivamente por 100% dos tutores, sendo 91% avaliado 

como um diálogo pleno.  

Gráfico 41 - Sobre a Mediação Pedagógica da Tutoria - Diálogo com os cursistas 

 Fonte: Questionário de avaliação da tutoria (FPA, 2010d) 
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No relatório do questionário respondido pelos cursistas, 91% (7.036) 

responderam que “o tutor conseguiu manter uma relação de confiança com o 

cursista na sua mediação”, demonstrando com isto que realmente havia uma relação 

dialógica entre tutores e cursistas. Entretanto, segundo Silva e Basso (2011, p. 71) 

“por vezes, foi preciso equilibrar a aproximação afetiva, diária e dialógica com a 

forma um pouco impessoal em relação à rigorosidade do processo” 

Conforme citado anteriormente, esta questão do equilíbrio para a equidade do 

processo exigiu um grande trabalho por conta da gestão pedagógica, através da 

equipe de coordenação de área, do manual e dos guias de avaliação. 

Tal equilíbrio exigiu também um esforço por parte dos tutores que precisavam 

sempre se lembrar das particularidades deste curso-concurso, conforme constatado 

em alguns depoimentos postados nas questões discursivas do questionário de 

avaliação do curso: 

- Por se tratar de um concurso público, estive atenta às orientações 

recebidas no início da etapa 2 referentes a comentários de cunho valorativo 

que pudessem comprometer a seriedade do processo. Desse modo, as 

referências pessoais às interações foram feitas por meio das devolutivas, 

para que ninguém se sentisse valorizado ou depreciado em relação aos 

demais colegas. Isso contribuiu enormemente para o relacionamento com 

os cursistas que, de minha parte, foi respeitoso. 

- Em muitos momentos, por se tratar de um concurso público, tive muito 

receio de ir mais além no fórum. Não sabia até que ponto poderia/deveria 

fazer interferências, mas sempre tive ajuda e orientação da coordenação 

que foi ótima e muito presente. 

- Por tratar-se de um curso/concurso deparei-me com a dificuldade de 

manter a mesma atenção à todos os cursistas. Assim sendo, nos fóruns 

optei por responder de modo geral, sintetizando os conteúdos das 

mensagens diariamente e propondo novas questões. Foi difícil evitar o 

envolvimento afetivo com os participantes. Avalio que foi um modo de 

conduzir o fórum que não estava acostumada. Em geral, comento as 

intervenções dos participantes com nomes próprios, porém pareceu-me 

inadequado neste caso, pois um cursista poderia considerar que a tutoria 

estava privilegiando A e não B, o que poderia indicar uma possível 

aprovação de A e não de B. 

Pode-se verificar que existia um conflito por parte de alguns tutores sobre 

qual a medida certa para este equilíbrio tendo, por um lado, o compromisso e o 

respeito aos cursistas que desejassem mais aprofundamento e discussão sobre as 

questões envolvidas, e de outro, que todos deveriam ter um tratamento uniforme. 

Este conflito ocorre frequentemente em cursos onde se utilizam fóruns de 

discussão. Mesmo em cursos presenciais, onde haja espaços e dinâmicas para 
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discussão é difícil buscar este equilíbrio, devido às características de cada cursista: 

os mais falantes, os mais tímidos, os que respondem as questões de forma mais 

direta e objetiva e aqueles que para cada questão existe um “causo”, dentre outros 

perfis.  

No virtual também e, além das características pessoais, existe mais uma 

variável importante que é o domínio das tecnologias e das ferramentas do AVA e o 

fato da comunicação ser escrita, o que não deveria ser problema em se tratando de 

cursos de formação de professores, mas que na realidade consiste em um grande 

“dificultador” da participação dos cursistas no fórum até porque suas mensagens 

ficam gravadas e dispostas para todos os demais cursistas. 

Neste sentido também é importante considerar que o AVA apresentou alguns 

problemas de exibição de algumas mensagens, principalmente quando se optava 

em escrever em outro aplicativo e copiar/colar para o fórum, devido às 

incompatibilidades de softwares. Segundo relatos de alguns tutores: 

- O problema de visualização nos fóruns percorreu muitos módulos sem 

solução. Isso prejudicou muito a participação (dava desânimo) para os 

cursistas e deu muito trabalho para os tutores. Os cursistas reclamaram que 

sem querer o sistema enviava as questões discursivas incompletas. O fale 

conosco acabou sendo sobrecarregado (suponho) com muitas dúvidas 

sobre o sistema. 

- O ambiente virtual de aprendizagem foi adequado, de fácil navegação e 

atendeu às necessidades pedagógicas para este curso. Houve apenas 

alguns erros nas mensagens dos fóruns, o que apresentou textos com erros 

e mensagens cortadas, dificultando assim, a leitura e participação dos 

cursistas. 

Outra questão a ser considerada para justificar a orientação da coordenação 

sobre o não aprofundamento das discussões nos fóruns foi a relação quantidade de 

cursistas atendidos por cada tutor. Em média noventa, versus o tempo de duração 

de cada módulo de uma semana.  

Mesmo que em turmas diferentes, dar conta de interagir com esta quantidade 

de tutores em fóruns, com alto nível de aprofundamento não promoveria o equilíbrio 

nem mesmo entre os cursistas de uma mesma turma: quem dirá entre todas as 

turmas! Alguns tutores relataram que se sentiram frustrados com esta atuação no 

fórum, porém, conforme Silva e Basso (2011, p. 71) “os tutores foram alcançando a 

medida exata dessa interação gerando o pertencimento grupal necessário para que 

cada cursista se sentisse em um ambiente de aprendizagem em rede” 
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Ainda sobre o fórum, ele é o principal instrumento de interação e mediação 

pedagógica de um "curso EaD e, provavelmente por conta do perfil dos tutores que 

atuaram no Curso, tanto da formação acadêmica como da experiência em EaD, 

segundo o questionário de pesquisa com os tutores, o fórum foi considerado por 

76% dos tutores como a “atividade proposta mais relevante ao processo de 

aprendizagem”, seguido das questões discursivas com 69%.  

Gráfico 42 - Entre as atividades propostas, qual você considerou mais relevante ao 
processo de 

 Fonte: Questionário de avaliação da tutoria (FPA, 2010d) 

As atividades com questões objetivas e o Quiz foram avaliados em 24% e 

12%, respectivamente, reforçando a ideia de uma valorização para as questões mais 

abertas e dissertativas, o que justificaria um pouco a frustração relatada por alguns 

tutores.  

Mesmo apresentando todas as dificuldades e limitações, tanto as atividades 

no fórum como as questões discursivas foram bem avaliadas pelos tutores no 

questionário de avaliação do curso. 

Sobre os fóruns de discussão, as respostas dos tutores indicaram que: 

- 87% dos tutores responderam que o “fórum contribuiu para a participação 

dos cursistas; 

- 75% responderam que houve “profundidade de diálogo entre os cursistas; 

- 97% dos tutores avaliaram que houve adequação dos temas abordados à 

proposta curricular; 

- 92% dos tutores avaliaram que “o fórum propiciou experiência significativa” 

- 89% que o “fórum trouxe questões novas” 

- 94% que “o fórum estava adequado aos conteúdos tratados nos módulos”; e 

- 88% que “as questões do fórum exigiam reflexão”. 
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Este é um resultado importante, pois em um curso que, pela demanda 

atendida e característica de curso-concurso, tinha tudo para privilegiar um desenho 

de curso fixo e questões objetivas, inova ao trazer para o processo uma quantidade 

de interações via fórum que certamente propiciaram a reflexão e o debate dos 

professores ingressantes.  

Sobre as atividades discursivas, a avaliação dos tutores também foi positiva, 

onde 91% dos tutores avaliaram positivamente quanto à “relevância pedagógica 

para a formação do professor ingressante”. 

Entretanto, duas questões referentes às atividades discursivas provocaram 

muitas manifestações dos tutores nas respostas discursivas: a quantidade de 

questões e o prazo para correção pelo tutor. 

Sobre a quantidade de questões das atividades discursivas, 88% dos tutores 

responderam positivamente, lembrando que em cada módulo havia uma ou duas 

atividades discursivas.  

Gráfico 43 - Sobre as atividades Discursivas - Quantidade de questões 

 Fonte: Questionário de avaliação da tutoria (FPA, 2010d) 

Se for considerada a média de cursistas, e a duração de cada módulo, implica 

que o tutor tinha em média noventa ou cento e oitenta questões semanais para 

serem avaliadas e validadas no ambiente.  

Caso não estivessem de acordo com os critérios de validação estabelecidos 

nos guias de avaliação, o tutor deveria comentar a atividade e orientar o cursista que 

a refizesse, desde que ainda houvesse prazo para o aluno corrigir e postar antes do 

encerramento do módulo.  

O prazo para a correção e validação, ou devolutiva, das questões discursivas 

pelo tutor era de três dias, motivo pelo qual 22% dos tutores avaliaram 

negativamente este item.  
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Porém, este é o mesmo caso do fórum que exige uma disciplina do tutor 

quanto aos critérios objetivos de validação das questões, utilizando o guia de 

avaliação para analisar as coerências exigidas pelo módulo. Houve, por exemplo, 

relato de um tutor que indicou inconsistência quanto à resposta sugerida no guia, 

mas por critério todos os tutores da área precisariam concordar e a questão ser, em 

último caso anulada, tendo em vista a rigorosidade do concurso.  

Gráfico 44 - Sobre as atividades Discursivas - Prazo para correção pelo tutor 

 Fonte: Questionário de avaliação da tutoria (FPA, 2010d) 

Deste modo, devem estar mais coerentes com a proposta do Curso os 78% 

dos tutores que avaliaram positivamente o item quanto ao prazo de correção das 

atividades discursivas. 

Outra atividade que demandou dedicação dos tutores foram as vivências 

desenvolvidas pelos cursistas que consistiam em registros de observação, reflexão, 

avaliação ou proposição de encaminhamentos para situações reais vivenciadas pelo 

cursista. (FPA, 2010B), conforme exemplificado a seguir com uma das vivências da 

disciplina de Língua Portuguesa. 
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Figura 26 - Tela do curso – vivência Língua portuguesa 

 

Para o desenvolvimento desta atividade o aluno dispunha de um roteiro 

contendo formulário de preenchimento das informações do cursista, da escola e 

visitada e do professor colaborador; e três quadros: um com as orientações gerais 

da atividade, outro contendo as orientações específicas da disciplina e, por fim, o 

quadro onde o cursista elaborará a proposta de desenvolvimento da atividade. A 

figura 27 apresenta um exemplo de vivência da disciplina de língua portuguesa. 
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Figura 27 - Roteiro para desenvolvimento da vivência – Língua portuguesa 

 

Apesar da baixa avaliação dos tutores (44%) sobre a relevância da vivência 

no processo de aprendizagem quando comparada às outras atividades como o 

fórum e as questões discursivas, quando avaliada isoladamente 91% dos tutores 

responderam positivamente quanto à relevância pedagógica desta atividade. 

Gráfico 45 - Sobre a atividade Vivência - Relevância pedagógica 

 Fonte: Questionário de avaliação da tutoria (FPA, 2010d) 

Também foram avaliadas positivamente a quantidade de vivências por 85% 

dos tutores, e 81% concordaram quanto ao prazo para realizá-las, de três semanas, 

enquanto 86% responderam positivamente quanto aos temas abordados.  

Entretanto, conforme postado por alguns tutores, as vivências enquanto 

“atividades de observação repetem as experiência vividas no estágio supervisionado 
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da licenciatura”, onde muitos cursistas acabam copiando ou “inventando” as 

atividades. Um tutor levantou uma importante questão sobre esta atividade: 

- Acredito que a VIVÊNCIA tenha sido o ponto alto desse curso. No entanto, 
a pontuação estabelecida para a vivência assim como um objetivo qualquer, 
desmotivou o cursista. Eles ficaram sabendo disso e alguns preferiram não 
fazer, embora tenhamos dito que seria um momento ímpar de aprendizado 
e conhecimento.  

Menezes, (2010, p. 117), dentre suas recomendações ao Curso de formação 

de professores ingressantes, sugere que: 

Envolva mais ações presenciais, como visitas supervisionadas a escolas, 
acompanhando „ao vivo‟ a aplicação do novo currículo, assim como a 
observação de vídeos de aulas, Horas de Trabalho Pedagógicos Coletivos 
(HTPC) e conselhos de classe, para promover maior familiaridade com a 
vivência escolar, de preferência nas escolas em que, a princípio, os 
cursistas trabalharão.  

Volta aqui à questão da avaliação de atividades abertas em um curso-

concurso. Mesmo o fato da vivência se constituir uma experiência ímpar aos 

cursistas, especialmente aos 2.560 cursistas, 1/3 do total, que não pertenciam à 

rede estadual, ela era a atividade com menor possibilidade de controle dentro de 

todo o processo do curso. 

Somente pelo fato dos outros 2/3, ou 5.213 cursistas, pertencerem à rede 

estadual, dentre os quais 2.923 cursistas (38%) já serem professores efetivos, a 

atividade já nasceria desigual, tendo em vista que, assim como em um estágio de 

licenciatura, o cursista deveria entrar em contato com o responsável da unidade 

escolar, para agendar a visita e solicitar autorização a um professor da área para 

desenvolver a observação, constituindo mais um fator de vantagem aos que já são 

efetivos na rede, mesmo que houvesse a recomendação da vivência ser 

desenvolvida em uma escola diferente da que leciona. 

Somado a isto fica a falta de objetividade no acompanhamento da atividade, 

pois o cursista apenas entrega um produto final, não sendo possível acompanhar de 

perto seu processo de construção e aprendizagem.  

Esta diversidade de variáveis demonstra que não procedem algumas das 

críticas de alguns tutores do curso quanto a uma avaliação mais formativa no lugar 

da simples validação da atividade. Conforme já citado, esta seria a atividade mais 

difícil de garantir a equidade dos cursistas. 
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Infelizmente não foi possível verificar a avaliação dos cursistas sobre as 

vivências pelo fato de que o questionário de avaliação do curso pelos cursistas não 

dispunha de uma questão específica sobre esta atividade. 

No âmbito geral, as atividades do curso tiveram avaliação positiva por 90% 

dos tutores, tendo mais da metade avaliado como plenamente. 

Gráfico 46 - Sobre as atividades propostas 

 Fonte: Questionário de avaliação da tutoria (FPA, 2010d) 

As avaliações das atividades encerram um ciclo iniciado na progenitura do 

projeto, onde mais que avaliar os alunos são instrumentos importantes para validar 

as diversas etapas de concepção, design, produção, implementação e 

desenvolvimento dos módulos.  

A dimensão pedagógica da gestão da tutoria teve um papel essencial na 

concretização de um desenho de curso que buscou um equilíbrio constante entre os 

conteúdos objetivos, que promoveram a uniformidade das informações aos 

cursistas, com as subjetividades que emergem nos processos de interação e 

mediação pedagógica, utilizando instrumentos que buscassem a equidade na 

formação de todos os cursistas. 

Para finalizar esta análise, serão analisados as influências dos dados 

referentes à dimensão político-administrativa na gestão pedagógica, em especial 

sobre a atuação do assistente de tutoria. 

 

4.4 A dimensão político-administrativa 

Em um projeto para o atendimento à grande demanda de cursistas, como é o 

caso do Curso para Professores Ingressantes, dimensionar todos os recursos 

materiais, tecnológicos, de infraestrutura e, principalmente, de profissionais 

necessários para a efetivação de todo o processo de formação dos cursistas, desde 

a fase de concepção dos conteúdos até a avaliação final dos cursistas, exige uma 
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estrutura administrativa complexa e articulada a fim de garantir a efetividade das 

propostas pedagógicas do Curso. 

Segundo Mill (2010, p. 228): 

o sistema logístico para a EaD ainda se encontra em estruturação. Por 
tentativa e erro (e acertos) tem-se chegado a uma arquitetura de 
escoamento do „produto‟ (saber) da EaD até o consumidor (aluno) embora 
esse processo na EaD não seja denominado sistema logístico. (...) a 
logística na EaD se aproxima mais do processo de organização do trabalho 
em empresas do que do processo do trabalho pedagógico do ensino 
presencial. 

Assim como em um filme, o telespectador ativo da EaD, no caso o aluno, não 

tem a mínima ideia da quantidade de pessoas envolvidas em todo o processo, nos 

bastidores. No caso dos filmes, ainda aparecem as “letrinhas miúdas” no final, que 

quase ninguém lê, é claro, mas para quem trabalhou é muito significativo.  

Fica aqui uma sugestão para os cursos em EaD inserir os créditos com 

“todos” os envolvidos no processo, dando ideia de sua dimensão. É provável que 

também ninguém leia, mas incentiva aqueles que se dedicaram a efetivar todas as 

etapas do processo. 

A dimensão político-administrativa da gestão da tutoria também emerge na 

progenitura do projeto, quando ainda está se delineando a composição das equipes 

que atuarão junto aos cursistas. 

Moore e Kearsley (2007) ressaltam a importância da definição do 

planejamento estratégico de uma instituição de ensino que trabalhe com EaD pelos 

dirigentes, principalmente, ao definir visão, metas e objetivos, dentro de uma 

qualidade aceitável e com os recursos disponíveis; aconselham, ainda, avaliar a 

demanda de alunos potenciais para os cursos a serem criados e as opções 

tecnológicas emergentes. 

É preciso determinar, com base nas políticas e diretrizes da instituição, os 

critérios que estabelecerão os contratos que serão firmados com a equipe de tutoria: 

estabelecimento de carga horária, locais e horário de trabalho, quantidade de alunos 

atendidos, prazos para entrega de documentos e relatórios, sistemas de avaliação, 

atribuições e responsabilidades, remuneração, aspectos legais.  

A necessidade de um contrato detalhado sobre as atribuições e 

responsabilidades do tutor se deve às múltiplas funções que pertencem ao professor 

na sala de aula tradicional, como elaboração de conteúdo, distribuição, mediação, 

avaliação, relatórios, mas que na EaD foram fragmentadas em diversas funções, ou 
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até mesmo profissões, e descentralizadas entre equipes responsáveis por cada 

conjunto dessas funções, caracterizando o que Belloni, (2008, p.81) denomina 

“professor coletivo”.  

Observando as atribuições e responsabilidades do tutor constantes no manual 

do tutor do Curso, os itens que podem ser considerados como dimensão político-

administrativa eram (FPA, 2010a) : 

Atribuições administrativas do tutor: 

 Acessar ao ambiente diariamente (incluindo feriados e finais de 

semana). Os alunos acessam o Ambiente Virtual de Aprendizagem em 

horários diferentes; por isso, o tutor deverá considerar em sua rotina 

diária uma frequência mínima de dois acessos em turnos diferenciados, 

por exemplo, matutino e noturno; 

 Participar da reunião de tutoria, presencial ou a distância, quando 

convocado pela coordenação de tutoria; 

 Corrigir as atividades aplicadas e validá-las em tempo hábil para 

oportunizar devolutivas e refacção da atividade pelo cursista; 

 Contatar, via correio do Ambiente Virtual, o cursista que não vem 

realizando as atividades; 

 Gerenciar, semanalmente, os relatórios de participação dos cursistas; 

 Interagir com a coordenação de área sobre dados relevantes, 

analisados nos relatórios de participação dos cursistas; 

 Interagir com a coordenação de área sobre ocorrências de cursistas 

encaminhadas ao canal Fale Conosco; 

 Corrigir e validar as atividades semanais, utilizando a ferramenta de 

acompanhamento disponível no Ambiente Virtual de Aprendizagem; 

 Abrir, semanalmente, os fóruns, postando mensagem de abertura 

antes do início do mesmo para o cursista, mantendo uma sistemática 

de interação constante por meio de comentários ao debate proposto; 

 Responder mensagens do correio no tempo previsto nas normas do 

curso (24 horas); 

 Encaminhar suas dúvidas, de cunho tecnológico, no fórum técnico, 

exclusivo de tutores; 

 Encaminhar aos coordenadores de área as dúvidas sobre os 

conteúdos dos módulos ou relativas a outras dificuldades pedagógicas. 

Responsabilidades do tutor: 

 Cumprir carga horária semanal de 20 horas de dedicação ao curso 

para mediação pedagógica com os cursistas em Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (internet); 

 Disponibilizar, além de sua carga horária de 20 horas, duas horas para 

reuniões com as equipes envolvidas; 

 Mediar três turmas de até 30 cursistas; 
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 Garantir a própria infraestrutura de trabalho (computador e acesso à 

internet), para desenvolver a distância as atividades propostas 

semanalmente no curso;  

 Realizar as atividades de forma assíncrona, podendo ser 

desenvolvidas em qualquer local que o tutor desejar (o tutor não 

necessitará ficar 20 horas semanais conectado ao mesmo tempo em 

que os cursistas). 

É interessante observar que a lista, apesar de grande, representa a prática 

cotidiana de um professor, seja na educação online ou presencial: corrigir provas, 

participar de reuniões com a coordenação, cumprir o horário, preencher diário de 

classe etc.  

Observa-se na EaD através de AVA que algumas ferramentas de 

gerenciamento disponíveis auxiliam no desenvolvimento de algumas destas tarefas, 

pois possibilitam o registro contínuo das interações, produções e caminhos 

percorridos pelo aluno, permitindo ao tutor acompanhar sua evolução, identificar 

suas dificuldades, orientá-lo e desenvolver uma avaliação processual. (ALMEIDA, F. 

2001; ALMEIDA, M., 2003b; ALMEIDA, F. e ALMEIDA, M., 2003).  

Deste modo, a gestão da tutoria deve, além de estabelecer as 

responsabilidades e atribuições administrativas da tutoria, prever na formação dos 

tutores, tanto o conhecimento tecnológico para coleta desses registros no AVA como 

também pedagógico para que possa interpretar esses dados do ambiente e orientar 

o cursista em seu desenvolvimento durante a trajetória no curso. Segundo 

(ALMEIDA, F. 2001) : 

O registro é elemento fundamental para a tomada de consciência do 

processo do próprio aluno e de toda a turma. Tão importante como isso, é a 

função que exerce no desenvolvimento profissional do professor, já que 

também ele evolui dia a dia em sua relação com os conteúdos, com as 

metodologias e com os alunos. (p.14) 

Entretanto, se por um lado estes recursos no ambiente virtual facilitavam o 

trabalho administrativo do tutor na emissão de relatórios de acompanhamento e 

avaliação dos cursistas do Curso para Professores Ingressantes, por outro o número 

de cursistas e as atividades discursivas e fóruns exigiam uma mediação pedagógica 

mais presente. 

Analisando as atribuições e responsabilidades do tutor neste Curso e sua 

carga horária de trabalho de vinte horas semanais, é possível verificar, em uma 

rápida operação matemática, que considerando a obrigatoriedade de acesso todos 
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os dias, inclusive finais de semana e feriados, e ainda dois acessos diários, em 

turnos diferentes, o tutor dedicaria, em média, três horas diárias, em dois períodos 

de noventa minutos, para o Curso. 

Considerando que cada tutor possuía três turmas com trinta alunos, resulta 

em trinta minutos diários para cada turma. Seria muito pouco tempo para o tutor dar 

conta de todas as questões administrativas e ainda dedicar-se à mediação 

pedagógica nos fóruns e nas avaliações e devolutivas das questões discursivas.  

Emerge desta preocupação a figura do assistente de tutoria, que atuou 

conjuntamente com os tutores nas questões de foco administrativo e de suporte 

técnico aos cursistas, liberando o tutor para a mediação pedagógica que, segundo 

Silva e Basso (2011) 

requeria atenção especial à condição organizacional e metodológica de 

modo a não privilegiar a acomodação do cursista ao ambiente e tampouco a 

fixar-se na solução de problemas técnicos e operacionais de funcionamento, 

burocratizando o processo de aprendizagem e deixando de lado a essência 

relacional e dialógica do tutor com a sua turma. (p,69) 

O assistente de tutoria tinha como perfil ser graduado em determinadas 

áreas como Tecnologia e Mídias Digitais, Comunicações e Multimeios, Letras, 

Pedagogia ou Administração; conhecimentos com processadores de texto, 

planilhas eletrônicas, internet e gerenciamento de arquivos; desejável 

conhecimento na área de educação à distância; e ter bom domínio de 

comunicação e da Língua Portuguesa. Suas principais atribuições (manual do 

tutor, 2010) eram: 

 Acessar o Ambiente diariamente (os alunos acessam o Ambiente 

Virtual de Aprendizagem em horários diferentes, por isso a rotina diária 

do assistente de tutoria deve considerar uma frequência mínima diária 

de dois acessos ao Ambiente, em turnos diferenciados, por exemplo, 

matutino e noturno); 

 Disponibilizar, em sua carga horária de 20 horas, duas horas por 

semana para reuniões com as equipes envolvidas, quando convocado; 

 Estabelecer o levantamento do acesso e participação dos cursistas no 

Ambiente Virtual e nas atividades; 

 Participar da reunião de tutoria, quando convocado; 

 Realizar as atividades de forma assíncrona, podendo ser 

desenvolvidas em qualquer local que o desejar (não necessitará ficar 

20 horas semanais conectado ao mesmo tempo em que os cursistas); 

 Interagir com os cursistas no tocante a assuntos de ordem tecnológica 

e operacional; 
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 Gerar relatórios e reportá-los ao tutor; 

 Participar dos encontros presenciais previstos no curso; 

 Participar da capacitação de tutores. 

As responsabilidades profissionais do assistente de tutoria (manual do tutor, 

2010): 

 Cumprir carga horária de 30 horas de dedicação ao acompanhamento 

do curso; 

 Comprovar, mensalmente, a realização dos serviços de assistência de 

tutoria, por meio de relatório de atividades; 

 Assistir a seis turmas de até 50 cursistas, acompanhando o trabalho de 

dois tutores; 

 Participar do curso de capacitação para a operação do AVA e para 

orientações sobre o processo de acompanhamento dos cursistas no 

apoio ao trabalho de dois tutores.  

Observa-se que, pelo perfil de formação e atribuições, os assistentes de 

tutoria ficariam encarregados pelas tarefas administrativas das turmas e no geral 

foram bem avaliados pelos tutores no questionário de avaliação do Curso, tendo 

74% de aprovação, dos quais 59% com avaliação plena. 

Gráfico 47 - Sobre o Assistente de Tutoria 

 Fonte: Questionário de avaliação da tutoria (FPA, 2010d) 

Os depoimentos de alguns tutores reforçam a importância do papel do 

assistente de tutoria no apoio ao tutor, reforçado pela avaliação positiva dos tutores 

ao item em que perguntava se o assistente de tutoria “exerceu papel importante na 

orientação aos cursistas com pendências, onde 76% dos tutores responderam 

positivamente, sendo ainda que mais da metade (56%) com avaliação plena. 

- Minha assistente foi muito eficiente e proativa, exerceu sua função de 

forma ética e colaborou muito bem com o andamento do curso e a 

resolução de problemas secundários dos cursistas. Com isso meu suporte 

ficou totalmente pedagógico. 
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- O assistente é fundamental, libera o tutor para se preocupar com questões 

de ordem pedagógica. Tal parceria preza pela qualidade do curso e da 

assistência ao cursista. 

- É fundamental como suporte para a tutoria, ele divide com a tutoria a 

responsabilidade de orientações gerais aos cursistas, avisos gerais e 

checagem das atividades, principalmente porque grande parte dos cursistas 

envia no período final de prazo e há que se apontar prontamente atividades 

em branco. Auxiliou também na elaboração de planilhas ao final do módulo 

e verificação final. Trabalho em cursos de EaD em que não tenho assistente 

e pude verificar como é fundamental para que o tutor fique centrado no 

acompanhamento das atividades pedagógicas. 

Tendo em vista que 26% dos tutores responderam negativamente “sobre o 

assistente de tutoria” foi importante verificar nas questões discursivas quais os 

maiores problemas apresentados e, na maioria das respostas, foi quanto à clareza 

dos papéis de ambos.  

No item específico onde os tutores responderam se “a função dos assistentes 

ficou clara para o tutor e para o assistente”, 31% avaliaram negativamente.  

Gráfico 48 - A função dos assistentes ficou clara para o tutor e para o assistente? 

 Fonte: Questionário de avaliação da tutoria (FPA, 2010d) 

Alguns depoimentos dos tutores demonstram uma relação “confusa” sobre o 

papel do assistente para os tutores: 

- O assistente de tutoria, a meu ver, não é uma figura primordial no 

processo, podendo o tutor desempenhar a sua função se o número de 

cursistas fosse diminuído por turma. Percebe-se que o Assistente de Tutoria 

ficou um pouco sem função no processo e o tutor muitas vezes ficava em 

dúvida em o quê lhe atribuir para ser feito. 

- Meu assistente sempre foi muito prestativo, educado e simpático, porém 

não acredito que tenha sido essencial, pois suas participações, pelo menos 

as que me chegaram, foram totalmente dispensáveis. Acredito que seja 

preciso definir muitíssimo melhor seu papel para que realmente possa 

contribuir com algo. 

- No caso do assistente, na maioria das vezes eu fiz esse papel por não ter 

paciência em esperar a boa vontade da pessoa e no início dela começar 
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mesmo a atuar. O papel não ficou claro até hoje, por não sentir sua 

necessidade mesmo. 

- No meu caso, totalmente dispensável, ausente, e as respostas nunca 

foram a contento, sempre incompletas. Creio que se deve valorizar, ainda 

mais o tutor e dispensar essa assistência. O tutor e a coordenação dão 

conta das tarefas. Apenas uma sugestão, alguns técnicos internos, que 

todos os dias façam uma checagem dos trabalhos. 

É importante avaliar que as questões acima não retratam especificamente a 

falta de clareza do papel do assistente de tutoria.  

Em primeiro lugar porque as funções do assistente de tutoria estão claras no 

manual do tutor: acessar o ambiente virtual diariamente, levantamento do acesso e 

participação dos cursistas, gerar relatórios e reportá-los ao tutor, e interagir com os 

cursistas no tocante a assuntos de ordem tecnológica e operacional. Em segundo 

lugar, pela simples análise do perfil exigido para a função de assistente verifica-se 

logo que se trata de um profissional com perfil mais técnico que pedagógico.  

Todos os tutores declararam ter experiência de trabalho em EaD e a função 

do assistente não é especificidade deste curso, mas uma figura presente em 

diversos projetos de EaD com diferentes nomes sendo, o mais comum,monitor.  

Suas funções são definidas e limitadas pela instituição, ou ainda, conforme 

apontam Hardagh et. al.(2003),seu papel pode ser limitado ou ampliado de acordo 

com a postura do tutor do curso que, dependendo da autonomia que lhe é atribuída 

pode auxiliar nas interações e colaborar na avaliação dos alunos e até mesmo 

discutir estratégias com o tutor.  

Neste sentido, o tutor é o gestor de suas turmas e também precisa, e tem 

como atribuição neste curso, acompanhar o aluno dentro do ambiente virtual e nas 

atividades, independente do assistente efetuar esta tarefa.   

Atualmente, o tutor participa mais da aprendizagem dos alunos, embora 

algumas barreiras da EaD não tenham sido superadas. Uma delas é fato do tutor 

não saber a reação dos alunos ao que foi redigido, gravado ou dito em uma 

transmissão. Eles só têm ideia disso se os alunos optarem por informá-los através 

de algum mecanismo de feedback. Dado que ainda existe um considerável número 

de tutores inexperientes, há um longo caminho a ser percorrido no sentido destes 

profissionais ganharem experiência, aprenderem como prever reações dos alunos 

aos eventos e como lidar com elas (MOORE e KEARSLEY, 2007). 
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O necessário é a orientação para o assistente, nas atividades que lhe são 

atribuídas, sobre a melhor maneira de ele contribuir com o tutor, sendo importante 

considerar ainda que cada assistente atuasse junto a dois tutores e cada um deles 

poderia ter uma dinâmica de trabalho diferente. 

Por fim, é preciso relevar também a eficiência quanto ao trabalho do 

assistente no que diz respeito à quantidade de cursistas para assistir que, segundo 

determina o manual, eram “seis turmas de até 50 cursistas”, ou seja, 

aproximadamente 300 cursistas.  

Se levar em conta que o pico das maiores necessidades de suporte técnico 

ao cursista, que ocorre no primeiro módulo do curso coincide com o início das 

relações entre as equipes de tutores e assistentes e a definição dos papéis de cada 

um, conclui-se que os problemas relatados pelos tutores fazem parte do processo. 

O desafio da gestão da tutoria neste caso é propiciar uma integração entre o 

tutor e o assistente de tutoria para que se constituam verdadeiramente uma única 

equipe de Acompanhamento e Tutoria através da “complementaridade de saberes e 

competências profissionais” (ALMEIDA, M., 2005) entre tutores, assistentes e 

coordenadores de área. 

Todos os manuais, guias e documentos que nortearam o trabalho da equipe 

de Acompanhamento e Tutoria pertencem à esfera administrativa, pois são 

instrumentos normativos que apresentam de maneira objetiva e uniforme as 

informações relevantes às atribuições, responsabilidades e papéis de cada um.  

Entretanto, conforme observado nas avaliações e relatos dos tutores no 

questionário de avaliação de curso e nos relatórios de atividades da tutoria é 

necessário ir além da simples disponibilização destes documentos e promover, 

simultaneamente à formação pedagógica e tecnológica dos tutores, coordenadores 

e assistentes de tutoria, a formação sobre a dimensão político-administrativas do 

Curso, de modo a que estes atores tenham uma visão geral sobre a importância de 

seu papel no panorama político, histórico e pedagógico de um projeto de formação 

de professores. 
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CONSIDERAÇÕES 

A equação quantidade versus qualidade na Educação 

 

Resolver o “teorema” [quantidade X qualidade] = [quantidade + qualidade] na 

Educação deveria ser alvo de premiação de algum prêmio Nobel. E não 

necessariamente de Matemática. 

A quantidade de variáveis existentes na equação é tão grande que desafia até 

os cientistas mais renomados a resolvê-la. Como sempre desafiou... Felizmente. 

Alguns mais brilhantes cientistas no Brasil e no Mundo, como Paulo Freire, 

Anísio Teixeira, Antonio Nóvoa, Fernando de Azevedo, Michael Apple, Antônio 

Joaquim Severino, John Dewey, dentre muitos outros que participaram dos diversos 

“manifestos da Educação”, desde o mais conhecido desenvolvido pelos “pioneiros 

da Educação Nova” até os atuais, mestrandos e doutorandos, que dedicam anos de 

sua vida em pesquisas nesta área, contribuíram, se não para a solução, ao menos 

para resultados cada vez mais aproximados, provavelmente numa visão 

astronômica de números.  

A grande questão é que, mesmo se for possível a resolução deste teorema, e 

nossa utopia freireana acredita que é possível, não basta resolvê-lo teoricamente, no 

papel. Precisa ser comprovada na prática.  

E nesta prática diversas outras variáveis certamente surgirão, nos obrigando 

a voltar à “prancheta” e analisar os novos dados, as novas variáveis, que se 

constituirão em novos desafios aos cientistas, da velha e nova geração, tanto da 

Educação como das diversas áreas da sociedade preocupadas com o tema. 

Uma das variáveis mais recorrentes em todos os cálculos que já foram feitos 

é a variável formação dos educadores.  Todos aqueles que se empenharam nesta 

espreitada sabem que esta é a variável fundamental e ao mesmo tempo a mais 

difícil de resolver. 

Isto porque a variável “formação de professores” no Brasil é constituída de 

uma equação também muito complicada: 

[professor bem formado] = [valorização salarial + valorização profissional + carreira docente 

+ formação inicial e continuada + infraestrutura adequada + estímulo e financiamento à 

pesquisas + qualidade nos cursos de licenciatura +....] X [política nacional de valorização do 

professor] 
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Porém, segundo dados do MEC de 2009 o número de professores no Brasil, 

em todas as Etapas e modalidades de ensino, é de dois milhões, dos quais um 

milhão e oitocentos mil pertencentes ao ciclo básico (ensino fundamental e médio). 

Imaginar um programa de Educação continuada para este contingente de 

profissionais já é uma tarefa que tende à utopia.  

Por outro lado, se as políticas públicas nada fizessem neste sentido e 

deixassem ocorrer como no caso do analfabetismo no Brasil que, segundo Fernando 

Almeida (2007; 2009) os números estão diminuindo por conta dos adultos 

analfabetos morrerem sem o devido atendimento a este direito básico, e investisse 

apenas na reposição destes profissionais após sua aposentadoria, ou morte, 

também se constituiria em grande desafio. E desastroso. 

Desafio porque se considerarmos que o professor se aposente após trinta e 

cinco anos de carreira, seria necessário formar 57 mil novos professores a cada ano. 

Os cursos de licenciatura com qualidade das universidades públicas continuam 

oferecendo quarenta vagas anuais para cada disciplina e a maioria das 

universidades privadas não conseguem formar profissionais com qualidade. 

Desastroso, porque estes novos professores estão hoje nas salas de aula, 

nos diversos ciclos de ensino e se não melhorar a qualidade dos professores que 

atuam no ciclo básico, e é por isto que tem este nome, por ser a base da formação, 

não haverá política de formação que dará conta no futuro. 

Deste modo, é preciso atuar emergencialmente nas duas frentes desta 

variável tão essencial para a busca da solução de nosso teorema inicial: a formação 

inicial e continuada de professores. 

No caso da formação continuada de professores, uma alternativa que está 

sendo utilizada para o atendimento a esta demanda é a Educação a Distância – EaD 

através de ambientes virtuais de aprendizagem, constituindo o objeto de interesse 

desta pesquisa.  
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Nem tanto a Ford nem tanto a Freire: a busca pelo equilíbrio entre quantidade e 

qualidade em EaD 

Falar em Educação a Distância na formação de profissionais sempre é um 

tema polêmico. E na formação de profissionais da área de educação também não é 

diferente.  

Por um lado, os defensores da EaD apontam as vantagens em atender uma 

maior quantidade de professores, sem a necessidade de retirá-lo da sala de aula, 

aproximando-os das universidades públicas e centros de excelência em pesquisas 

educacionais, promovendo, de certa forma, uma inclusão tecnológica destes 

professores por conta dos cursos ocorrerem através de ambientes virtuais de 

aprendizagem disponibilizados na Internet, criação de redes colaborativas de 

aprendizagem, promoção da reflexão na ação, construção coletiva do conhecimento, 

dentre outras. 

Por outro lado, os contrários à EaD apontam para uma baixa qualidade dos 

cursos, com conteúdos pré-definidos e fixos, sem integração ao contexto do 

professor, as dificuldades tecnológicas que atrapalham, e muitas vezes excluem, 

este professor do processo educativo, levando-o à evadir-se do curso por conta 

também de uma falta de cultura e disciplina em aprender com o uso das Tecnologias 

de Informação e Comunicação, tendo como principal bandeira a comparação da 

EaD com os modelos fordistas de Educação.  

Ambos estão corretos em suas defesas e críticas, pois EaD é tudo isto, mas 

não apenas isto. 

Um terceiro grupo, ao qual me incluo, é do defensor-crítico, que não tem nada 

a ver com ser “neutro”, até porque na concepção freireana não existe neutralidade 

em Educação.  

É defensor porque aprendeu na prática, através das diversas pesquisas e 

participação em projetos de formação de educadores através desta modalidade de 

educação, que é possível utilizá-la para desenvolver uma formação libertadora, 

crítica, que respeita a autonomia do aluno enquanto sujeito de seu processo de 

aprendizagem, democrática, com conteúdos contextualizados e que propicia a 

criação de redes colaborativas de aprendizagem. 
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Entretanto, ao mesmo tempo, crítico e consciente de que esta EaD de alta 

qualidade ainda é para projetos de baixa escala de atendimento, com poucos alunos 

por “sala virtual” devido à grande exigência de interação entre professores e alunos.  

No início deste século, quando se desenvolviam os primeiros projetos de EaD 

através de Ambientes Virtuais de Aprendizagem, alguns especialistas indicaram a 

barreira dos “vinte”, representando o número máximo de alunos por turma que o 

professor poderia atender. Depois aumentaram para trinta, mas com um monitor ou 

professor assistente. Com a evolução dos ambientes virtuais, alguns cursos já estão 

quebrando a barreira dos “quarenta”, mas já automatizando alguns processos na 

produção de conteúdo. 

Deste modo, a crítica maior é que precisamos de um projeto freireano para a 

EaD,com qualidade pedagógica e capacidade de atendimento em larga escala. Este 

é o desafio. 

Foi com este olhar, de defensor-crítico, que me lancei na pesquisa sobre o 

Curso para Professores Ingressantes da Escola de Formação de Professores do 

Estado de São Paulo, motivado inicialmente pelo interesse em verificar quais as 

propostas pedagógicas e metodológicas de um curso de formação de professores 

em EaD, para atendimento simultâneo a dez mil professores e com a característica 

peculiar de ser uma etapa de concurso público, possibilitariam uma equidade na 

formação dos cursistas-candidatos. 

Uma das inquietações era ter conhecimento que apesar desta característica 

de curso-concurso para grandes demandas ser um potencial pré-requisito para que 

o Curso fosse concebido e produzido no melhor modelo fordista de EaD, com 

desenho fixo, conteúdos bem estruturados, questões fechadas e feedbacks 

automatizados, distribuição uniforme, não foi o que aconteceu.  

Foram contratados para a tutoria, centenas de profissionais com alto nível de 

formação acadêmica, mestres e doutores nas diversas áreas das disciplinas do 

curso, e de experiência profissional em formação de professores e EaD para atuar 

na mediação pedagógica e na interação com os cursistas através dos fóruns de 

discussão.  

Com isto, o objetivo da pesquisa foi se delineando na proposta de encontrar 

subsídios que apontassem de que modo a gestão da tutoria, em projetos de 

formação continuada de educadores para grandes demandas, possibilitaria novas 
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abordagens curriculares em Educação a Distância e o equacionamento entre 

quantidade de atendimento e qualidade nos cursos oferecidos. 

Algumas questões que nortearam as pesquisas foram: 

 Em se tratando de um concurso público, como garantir a equidade na 

formação de todos os cursistas-candidatos? 

 Qual o “contrato pedagógico” firmado com os profissionais da tutoria, muitos 

dos quais críticos da concepção fordista em EaD, de modo a garantir a 

uniformidade dos conteúdos e o equilíbrio nas interações no fóruns e nas 

intervenções junto aos cursistas; 

 Quais instrumentos e metodologias garantiriam o controle da gestão da tutoria 

sobre a atuação dos tutores?  

 

À medida que a pesquisa foi transcorrendo, através do aprofundamento das 

análises dos documentos utilizados para o seu desenvolvimento documental 

bibliográfica, diversos aspectos foram se desvelando. 

Navegar em algumas telas do curso possibilitou estimar a quantidade de 

conteúdos que faziam parte do curso: dezoito módulos, com muitas telas, de 

linguagem clara e visual amigável, e atividades com feedbacks automatizados 

deram a dimensão tecnológica utilizada na produção dos conteúdos como também 

na disponibilização para os alunos, principalmente os vídeos e animações. 

Analisar os manuais do cursista, do tutor e do coordenador de área 

possibilitou conhecer um pouco das atribuições, responsabilidades e papéis de cada 

ator dentro do curso: tutores, coordenadores de área, assistentes de coordenação, 

assistentes de tutoria, coordenação pedagógica, autores de conteúdo, suporte 

técnico, equipe de produção, enfim, uma enorme rede para atendimento aos 

cursistas, possibilitando ainda ter a dimensão administrativa do curso. 

Os relatórios de atividades desenvolvidos pela equipe de gestão pedagógica 

deram a dimensão pedagógica do curso, não somente para os cursistas, mas uma 

formação continuada de toda a equipe de Acompanhamento e tutoria, onde cada 

tutor precisava se apropriar dos conteúdos, metodologias e tecnologias envolvidas 

na formação dos cursistas, sempre tendo o cuidado de policiar-se para cumprir o 

“contrato pedagógico” exigido pelas características de ser um curso-concurso.  
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Estes relatórios demonstraram que a gestão da tutoria, muito mais do que 

controlar a atuação dos tutores, atuaram na orientação e na formação constante dos 

tutores que envolviam as dimensões político-administrativas, pedagógicas e 

tecnológicas. 

Esta formação perpassou todas as etapas do curso, ocorrendo nas oficinas 

presenciais, nas reuniões presenciais ou virtuais, via tecnologias como MSN, skype, 

emails e, principalmente, através dos fóruns da coordenação dentro do ambiente 

virtual de aprendizagem. 

Os coordenadores de área também foram formados em oficinas presenciais 

para conhecimento do AVA, das diretrizes político-administrativas do projeto e da 

concepção pedagógica dos conteúdos, inclusive com o suporte dos autores de 

conteúdo para possíveis dúvidas sobre as atividades propostas.  

O que se verificou foi a criação de uma grande rede colaborativa de 

aprendizagem entre os profissionais da equipe de Acompanhamento e tutoria.  

As garantias para a uniformidade e equidade na formação dos cursistas se 

deram através da formação continuada dos tutores e não do simples controle.  

Foi possível perceber isto na análise do questionário de avaliação do curso 

pelos tutores. Apesar das melhores avaliações sobre os diversos aspectos do curso 

nas questões objetivas, não faltaram críticas a diversos aspectos do curso nas 

questões abertas. 

Isto demonstra que continuam muito críticos às concepções fordistas de 

produção de cursos, porém compreenderam as especificidades exigidas pelo 

concurso e, mesmo alguns declarando frustração e certa impotência, agiram com o 

profissionalismo que a situação exigia. Os tutores apontaram diversas alterações 

que possíveis e necessárias para o desenvolvimento em novas turmas de 

professores ingressantes, mas também destacaram a potencialidade deste curso na 

utilização com professores em exercício na rede que, sem a variável “concurso”, 

possibilitaria abordagens mais significativas aos cursistas. 

Deste modo, a análise dos documentos, em especial as contribuições 

discursivas dos tutores no questionário de avaliação do Curso para professores 

Ingressantes apontaram que através de uma gestão da tutoria que propicie uma 

formação continuada da Equipe de Acompanhamento e Tutoria, englobando as 

dimensões tecnológicas, pedagógicas e político-administrativas envolvidas no 
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Curso, é possível desenvolver projetos de formação continuada de professores 

através da EaD, para atendimento a grandes demandas, equilibrando quantidade 

atendida e qualidade da formação. 
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