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RESUMO 
Na conjuntura da Educação a Distância (EAD) contemporânea as Tecnologias da Informação 

e da Comunicação estão presentes no âmbito organizacional e metodológico desta 

modalidade, propiciando novas formas de fazer educação e ampliando as possibilidades 

educativas. Os Governos Federal e Estaduais, no Brasil, têm investido pesadamente nesta 

modalidade, estimulando a criação e oferta de cursos em EAD. O Centro de Educação da 

Universidade Federal de Pernambuco criou e ofereceu o “Curso de Pós-Graduação Lato Sensu 

em tutoria para as licenciaturas diversas a distância”, visando formar tutores para cursos de 

graduação a distância. Nosso objetivo de pesquisa foi investigar os pilares da EAD 

contemporânea expressos nas produções monográficas dos professores deste curso a distância. 

Tomamos como objeto de análise 46 monografias de conclusão de curso, elas foram as 

sínteses dos professores formados no curso. Com os resultados de nossa pesquisa constata-se 

inicialmente que o curso de formação fora organizado e ofertado a partir destes pilares. A 

metodologia se inseriu numa “pesquisa qualitativa” por centrar-se na “área de ciências 

humanas e sociais” (GAMBOA, 2002), diante de um “estudo de caso” com “referência 

significativa” (CHIZZOTTI, 1995) considerando o curso citado, numa “análise de conteúdo” 

ao se fazer “análise de textos escritos” (BAUER e GASKELL, 2002) ao se analisar quarenta e 

seis monografias do referido curso. Na análise verificamos que os trabalhos monográficos 

priorizaram assuntos diversos nos âmbitos organizacionais e metodológicos de um curso a 

distância como curso, metodologia, professor/tutor, aluno, interatividade, avaliação e material 

didático. Os temas e expressões analisados nas monografias apontaram para preocupações 

atuais e relevantes ao contexto da EAD, muitos convergindo para temas estudados no curso 

pelas disciplinas que foram oferecidas, refletindo a formação vivenciada no curso. Os 

resultados mostraram, ainda, que as preocupações dos professores em formação giraram em 

torno da EAD contemporânea, e apontaram o curso organizado em parceria e com modelo 

flexível; a metodologia de ensino fundamentada na integração diante dos recursos da mídia; o 

tutor no papel de professor e o aluno em novo perfil, autônomo, responsável e interativo; 

avaliação híbrida; e, o material didático elaborado com critérios específicos. Acreditamos que 

nossos resultados podem oferecer suporte a iniciativas na modalidade a distância, 

governamentais ou não, uma vez que desvendamos as idéias e preocupações dos tutores a 

distância, após uma formação em nível de especialização. 

PALAVRAS CHAVES – Educação a Distância, Formação de Tutores, TICs na EAD. 



 

 
  

 
 
 

ABSTRACT 

In the social situation of contemporary Distant Education, the Information and 

Communication Technologies permeate the organizational and methodological context 

providing new ways to make education and expanding educational opportunities. The Federal 

and State Governments, in Brazil, have been invested heavily in this educational mode, 

stimulating the creation of courses. The Center for Education (EC), of Federal University of 

Pernambuco (UFPE), created and offered the "Post-Graduate Course Lato Sensu in distant 

tutoring for teachers". Our objective was to investigate the basis of contemporary Distant 

Education reveled by the monographs of students from this course. So, we took as a subject 

for analysis 46 conclusion monographs works, they summarized student’s formation in that 

course. The results of our research found out, initially, that the tutoring course was also based 

on contemporary ideas of Distant Learning. The monographs works priorised many subject 

related to organization and methodology of Distant Learning, too. The themes and 

expressions analyzed pointed out to actual and relevant worries in the area of Distant 

Learning, many of them referred to the content studied in the course which reflected the 

tutors’ formation. The results showed, also, that teachers in training worries were about 

contemporary Distant Learning especially concerning: the course organization, teaching 

methodology, tutor/ teacher action and the role of students, interactivity, evaluation, and 

didactic instruments for teaching and learning processes. We believe that our results can offer 

support for other initiatives in Distant Learning, by the governments or not, because we 

brought to the light the ideas and worries of distant learning tutors after their post-graduate 

formation process. 

 

KEY WORDS - Distant Education, teacher formation, ICT. 
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INTRODUÇÃO 

 

No início do século XXI, o avanço tecnológico, especificamente nas áreas da 

informação e da comunicação, vem repercutindo no modo de vida dos indivíduos, nos hábitos 

diários, nos relacionamentos humanos, na forma de construir o conhecimento, proporcionando 

inúmeras transformações ideológicas, políticas, econômicas, sociais, estruturais e culturais. 

As Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs) têm se integrado à vida do 

indivíduo na sociedade hodierna a tal ponto que passaram a ser inerentes às ações de interligar 

as pessoas, as sociedades, as organizações, integrando espaços e culturas e proporcionando 

interatividade entre conhecimento e sujeitos. Como cita Lévy (1998), cria-se a “inteligência 

coletiva”, que passa a pertencer a todos, numa rede de fenômenos interconectados e 

integrantes da sociedade atual. Esta realidade se estrutura como um todo unificado, um 

sistema organizado, que funciona de forma rítmica num contexto de relações interdependentes 

(CAPRA, 2001). Tal aspecto vem propiciar mudanças no modo de pensar, de comunicar, de 

interagir, de decidir das pessoas, parecendo existir uma visão sistêmica da realidade e dos 

fenômenos sociais. 

O contexto das mudanças culturais advindas do uso das TICs tem sido alvo de 

políticas públicas, inclusive as introduzidas no setor educacional, a ponto do governo 

disponibilizar recursos tecnológicos nas instituições de ensino e incentivar cursos de formação 

de professores para o uso das TICs, tanto na modalidade presencial como a distância. No 

entanto, as mudanças não se efetivam de modo imediato, mas se caracterizam como 

fundamentais na conjuntura social em que vivemos. 

Numa pesquisa sobre o uso dos recursos tecnológicos no ambiente escolar, Ferreira e 

Bomfim (2004) identificaram a resistência dos professores quanto ao uso destes recursos, na 

utilização de laboratórios instalados nas escolas. Entretanto, percebemos que o interesse pela 

temática vem aumentando, visto que, dois anos após, constatou-se um número expressivo de 

professores participando de capacitações nesta área, como ocorreu no “Encontro Internacional 

de Pedagogia, Tecnologia e Cidadania”, realizado de 21 a 23 de novembro de 2006, com mais 
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de 2.000 professores inscritos. Também no “V Congresso Internacional de Tecnologia na 

Educação”, de 03 a 05 de outubro de 2007, onde compareceram cerca de 2.500 professores. 

O empenho dos professores em capacitarem-se na área tecnológica se efetiva, dentre 

outros fatores, pela política dos Governos Federal e Estadual de Pernambuco em estimular 

professores para atuarem neste contexto tecnológico. A política governamental além de 

subsidiar a participação de professores nos congressos, conforme citado acima, se estende em 

promover formação específica na área tecnológica, entre as quais destacamos: o Programa de 

Informática na Educação (ProInfo), oferecido pela Secretaria de Educação a Distância 

(SEED) em parceria com as Secretarias de Educação Estaduais e Municipais, que procuram 

habilitar professores de escolas públicas de ensino fundamental e médio para utilizarem as 

tecnologias na sala de aula (MEC, 1997); e o curso “Mídias na Educação”, promovido pelo 

MEC de forma on-line (MEC, 2007), que objetiva capacitar profissionais em Educação, 

quanto ao uso dos recursos tecnológicos.  

Diante do incentivo governamental, a lei abrange o uso das TICs no âmbito do ensino 

presencial, ao permitir dispor 20% da carga horária com atividades a distância, em cursos de 

ensino superior, conforme o Art.1 §. 2 da Portaria 4.059, de 10 de dezembro de 2004: 

 

Art. 1
o

. As instituições de ensino superior poderão introduzir, na organização 
pedagógica e curricular de seus cursos superiores reconhecidos, a oferta de 
disciplinas integrantes do currículo que utilizem modalidade semi-
presencial, com base no art. 81 da Lei n° 9.394, de 1.996, e no disposto nesta 
Portaria.  

§ 2
o

. Poderão ser ofertadas as disciplinas referidas no caput, integral ou 
parcialmente, desde que esta oferta não ultrapasse 20 % (vinte por cento) da 
carga horária total do curso (MEC, 2004). 

 

No contexto da educação a distância (EAD), os recursos tecnológicos vêm 

estruturando esta modalidade educacional. A educação a distância contemporânea, inserida 

nesta conjuntura de sociedade fomentada pelas tecnologias da informação e da comunicação 

(TICs), tem lançado mão: de novas ferramentas, da convergência digital, do trabalho 

cooperativo e colaborativo a distância, da mediação presencial e a distância, por meios 

tecnológicos e mídias diversas, etc. Isto tem propiciado ampliar as ações organizacionais e 

metodológicas desta modalidade de ensino. Logo, atualmente, as TICs passam a pertencer e a 

interferir na mediação pedagógica da EAD. 

A inserção das TICs na modalidade a distância tem fomentado o crescimento evidente 

na oferta de cursos no cenário mundial e nacional da EAD. Nos Estados Unidos, o ensino 
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superior a distância passou de 20 mil para 143 mil alunos, de 1999 a 2005, um percentual de 

aumento de 715% (SEMERENE, 2006). Aqui no Brasil, o número de alunos matriculados na 

EAD ultrapassou um milhão, numa expansão justificada: pela demanda reprimida de alunos 

não atendidos na modalidade presencial, pelo modelo EAD que não se configura como 

processo de ensino tradicional, pela agilidade com que os brasileiros adotam as novas 

tecnologias e pelo apoio recebido do setor governamental (MORAN, 2006).  

Visando suprir a demanda de professores para atuarem neste contexto da educação a 

distância com o uso das TICs, o governo brasileiro tem, inclusive, estimulado e apoiado a 

capacitação de professores para esta modalidade de ensino.  

Nossa preocupação na área de pesquisa sempre se direcionou a professores habilitados 

ao uso dos recursos tecnológicos no ambiente educacional, priorizando um ensino qualitativo 

e atualizado. Reconhecemos que hoje a EAD se faz, fundamentalmente, com as TICs 

perpassando todo seu processo de ensino e de aprendizagem, e se requer professores 

habilitados para suprirem a oferta e a procura por esta modalidade de ensino. Portanto, 

voltamo-nos à formação de profissionais para a EAD contemporânea. 

Diante de formações de professores para atuarem nesta modalidade de ensino, 

questionamos: Como os professores vêm sendo formados para o trabalho da EAD 

contemporânea? Quais são os princípios desenvolvidos nestas formações? Qual é a visão que 

os professores formados por estes cursos apresentam sobre: o curso, o processo metodológico, 

a postura do aluno e do professor? Suas discussões correspondem ao atual cenário da EAD? 

Os pontos apresentados acima direcionam a elementos que perpassam os aspectos 

organizacionais e metodológicos do curso a distância, e os questionamentos se fundamentam 

na existência de inúmeras posturas atuais do curso, da atuação do aluno e professor, e do uso 

das TICs. Na disciplina “Tecnologia da Informação na Aprendizagem de Conceitos 

Científicos” (UFPE-2007)1, por exemplo, ao analisarmos formatos de cursos a distância, 

constatamos a existência de cursos com formatos distintos, com perfis diversificados em 

nosso país, ressaltamos: os cursos oferecidos pelo governo e promovidos pelo MEC, através 

da Universidade Aberta do Brasil (UAB), nestes se vê a preocupação em formar grande 

número de alunos, todavia, grande parte dos professores não se insere no quadro de 

professores habilitados ao ensino, nem à modalidade a distância. Torna-se imprescindível que 

o professor ou tutor na EAD compreenda a forma organizacional do curso, conheça o perfil 

                                                
1 Disciplina oferecida no curso de Pós-Graduação da UFPE – 2007. 
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do aluno, saiba agir no processo metodológico, avaliativo e no contexto das TICs, visando sua 

atuação adequada e eficiente, neste contexto de ensino. 

Consciente da necessidade de uma formação específica de profissionais para atuarem 

na EAD, com princípios científicos sólidos, na área educacional, e com conhecimento 

pedagógico atualizado para esta modalidade, centramos nosso estudo em investigar como os 

professores formados neste tipo de curso concebem a EAD. Escolhemos, então, focar nossa 

pesquisa no “Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Tutoria para Licenciaturas Diversas a 

Distância”, ministrado de maio de 2005 a dezembro de 2006, produzido e ofertado pelo 

Centro de Educação (CE) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), para a formação 

de tutores à distância. Neste curso, uma das estratégias metodológicas utilizadas foi a 

produção da monografia de conclusão de curso. Esta versou, obrigatoriamente, sobre as 

práticas pedagógicas na EAD. 

O curso citado alinha-se a uma fase de formação intensa de tutores para licenciaturas a 

distância realizada no Brasil, visando suprir a demanda de profissionais nas graduações a 

distância, realizadas pelo MEC. Desta forma, a escolha do “Curso de Pós-Graduação Lato 

Sensu em Tutoria para Licenciaturas Diversas a Distância” significa olhar para os resultados 

de um modo de formar tutores, bastante usado, a partir de 2002, que pretendia trazer os 

tutores para uma discussão mais contemporânea da EAD, como um fator de atualização dos 

mesmos. E, por o curso se inserir num contexto de formação específica quanto: ao perfil do 

curso direcionado à formação pedagógica e à pesquisa, os professores com posturas de 

conteudista e tutores, e o aluno como pesquisador. 

Considerando nossa pesquisa quanto à formação de professores no contexto 

educacional da EAD, definimos como objetivo geral de nosso estudo investigar os pilares da 

EAD contemporânea expressos nas produções monográficas dos professores em formação do 

curso acima citado. Tomamos as monografias do referido curso como objeto de estudo, pois 

elas apresentam-se como o processo de síntese dos professores em formação sobre este tema. 

Nossos objetivos específicos para este estudo foram: 

1. Caracterizar a proposta do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Tutoria para as 

Licenciaturas Diversas a Distância;  

2. Levantar e classificar os temas, objetivos e discussões das monografias do Curso de 

Pós-Graduação Lato Sensu em Tutoria para as Licenciaturas Diversas a Distância, 

apresentados pelos professores em formação, instrumentos de avaliação final do curso; 
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3. Analisar, a partir do levantamento do item 2, como a EAD contemporânea é 

discutida, qual a importância e relevância da EAD nestes trabalhos. 

Assim, buscamos responder ao problema: quais pilares ou bases da EAD que 

atualmente configuram-se enquanto preocupações para os futuros professores a distância? 

Que visão os professores em formação2 apresentam sobre a EAD? As produções destes 

incorporam o atual cenário da EAD? 

Nossa hipótese é que professores formados para EAD, na atualidade, apresentam 

reflexões contemporâneas sobre esta modalidade de ensino, concebidas diante das 

preocupações com: interatividade, papel dos profissionais da educação envolvidos em EAD, 

convergência de mídias e seu uso intensivo com trabalhos cooperativos e colaborativos, 

aprendizagem à distância e avaliação, entre outros, são temas que deveriam figurar nestas 

formações. As reflexões da EAD contemporâneas partem da idéia que tais aspectos alteram o 

fazer docente a distância. 

Este estudo enquadra-se no grupo das pesquisas que abordam as novas concepções 

educacionais diante das ferramentas das TICs e a EAD. Barreto, Leher, Guimarães e 

Magalhães (2006) investigaram 242 dissertações, 47 teses do Programa de Pós-graduação em 

Educação de Mestrado e Doutorado, entre os anos 1996 a 2002, na avaliação da CAPES e de 

42 artigos publicados em revistas classificadas como "Nacional A" no Qualis da CAPES, com 

o objetivo de organizar as pesquisas sobre TICs em temáticas. Os autores apresentaram as 

pesquisas direcionadas: (1) às discussões em nível macro, objetivando políticas e propostas de 

inserção das TICs, subdivididas em concepção de sociedade e paradigma educacional; (2) as 

várias inserções das TICs no processo de ensino-aprendizagem como um todo, distribuídas 

pelas modalidades: presencial, a distância (EAD) e virtual; (3) aos usos específicos, 

traduzidos em aplicações tópicas, restritos a determinados suportes, necessidades e/ou 

conteúdos. Nosso estudo relacionou-se ao tema 2, uma vez que as monografias estudadas 

apontaram títulos sobre práticas pedagógicas e EAD contemporânea. Este estudo também 

contribuirá para avaliar o curso de tutoria que foi ministrado para os alunos, sujeitos desta 

pesquisa, na medida em identificamos abordagens coerentes com as disciplinas trabalhadas, e 

ao serem revelados os aspectos construídos e as lacunas nas discussões. 

Esta dissertação estruturou-se da seguinte forma: 

                                                
2 Para identificar os alunos do “Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Tutoria para Licenciaturas Diversas a 

Distância”, usamos o termo: professores em formação, uma vez que todos eram professores formados e 
atuantes nas disciplinas de química, física, biologia e matemática. 
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O Capítulo I trata dos aspectos legais da EAD contemporânea e caracteriza os aspectos 

organizacionais e metodológicos desta modalidade de ensino ao discutir sobre: o modelo 

flexível e uma gestão compartilhada de curso, a importância do planejamento com as TICs 

como recurso metodológico neste processo de ensino, a interatividade, a autonomia do aluno, 

o professor-tutor, no novo paradigma da EAD contemporânea. 

O Capítulo II descreve o processo metodológico da pesquisa e a forma como foram 

analisados os dados. 

O Capítulo III contempla o resultado do objetivo específico 1, caracterizando o Curso, 

objeto de pesquisa, o qual foi citado diante dos aspectos: o objetivo, a organização do curso, o 

processo metodológico e as considerações finais sobre tais aspectos. 

O Capítulo IV apresenta os resultados obtidos dos objetivos específicos 2 e 3, isto é, 

classificação dos temas, objetivos e discussões e análises das monografias. 

Por fim, a conclusão do estudo ressalta a importância de cada achado da pesquisa, com 

uma visão abrangente sobre o trabalho. 



 

 

 

CAPÍTULO I PARADIGMAS ATUAIS DA EAD  

 

1.1 Introdução 

 

A revisão teórica pretende detalhar os pilares da EAD contemporânea, com o intuito 

de identificar algumas categorias iniciais da análise dos dados de nossa pesquisa. Desta forma, 

cada sub-tópico trabalha um princípio da EAD hoje. 

Na modalidade de ensino a distância, as novas tecnologias da informação e da 

comunicação (TICs) inerentes à sociedade contemporânea, inseriram-se no âmbito 

educacional e proporcionaram inúmeros desafios para os que organizam o processo de ensino 

e de aprendizagem, como educadores e estudantes. 

As potencialidades das TICs oferecem condições para diversificar o fazer pedagógico, 

ampliar o tempo pedagógico, diminuir espaço entre professores e alunos, apoiar metodologias 

salientadas no diálogo, que ampliam as condições de uma construção do conhecimento de 

forma mais profunda e atual na modalidade EAD. 

Neste contexto social, a EAD contemporânea vem rompendo o conceito de ensino 

isolado e descontextualizado, atualmente a EAD é definida como modalidade educacional que 

lança mão dos atuais recursos tecnológicos, das TICs, perpassando todo contexto educacional, 

num processo de ensino e de aprendizagem permeado pela interatividade, onde a relação 

professor e aluno ocorre em tempos ou espaços distintos, conforme o Decreto Lei 5.622, de 

19 de dezembro de 2005, Artigo 10. 

As TICs na EAD contemporânea se inserem em nível de exigência, legislada pelo 

Decreto Lei 5.622, de 19 de dezembro de 2005, Capítulo II - Artigo 12, o qual mostra que a 

instituição de ensino que desejar se credenciar na modalidade a distância deve contemplar o 

uso das tecnologias, apontando os recursos exigidos, tais como: 

 
X - descrição detalhada dos serviços de suporte e infra-estrutura adequados à 
realização do projeto pedagógico, relativamente a: 
a) instalações físicas e infra-estrutura tecnológica de suporte e atendimento 
remoto aos estudantes e professores; 
b) laboratórios científicos, quando for o caso; 
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c) pólos de educação a distância, entendidos como unidades operativas, no 
País ou no exterior, que poderão ser organizados em conjunto com outras 
instituições, para a execução descentralizada de funções pedagógico-
administrativas do curso, quando for o caso; 
d) bibliotecas adequadas, inclusive com acervo eletrônico remoto e acesso 
por meio de redes de comunicação e sistemas de informação, com regime de 
funcionamento e atendimento adequados aos estudantes de educação a 
distância (BRASIL, 2005). 

 

Atualmente, educar na modalidade a distância não se restringe aos conteúdos em 

livros impressos, às metodologias de ensino de transmissão do conhecimento pronto e 

acabado. O fazer na EAD contemporânea utiliza a informação e o conhecimento difundidos 

socialmente, com/e através dos recursos tecnológicos atuais, expandindo a possibilidade de 

propiciar a construção do conhecimento de forma mais intensa.  

O uso das TICs inseridas como aspecto legal nos cursos a distância pode ampliar o 

processo educacional; também reflete os modelos e formas de gestão dos cursos, bem como as 

formas de ensinar e de aprender, aplicadas a vários níveis de ensino. No entanto, cada curso 

adota a configuração que lhe achar propícia, conforme cita Almeida (2003): 

 
O advento das tecnologias de informação e comunicação trouxe novas 
perspectivas para a educação a distância, levando universidades, escolas, 
centros de ensino, organizações empresariais e grupos de profissionais de 
educação, design e hipermídia a se dedicarem ao desenvolvimento de cursos 
a distância com suporte em ambientes digitais de aprendizagem acessados 
via internet, os quais assumem distintas abordagens (p. 1).  
 
 

Diante de tal flexibilidade, quais os aspectos que caracterizam os paradigmas atuais da 

EAD contemporânea?  

Procurando responder a tal questionamento, apresentamos os subsídios legais da nova 

conjuntura da EAD, os quais vão construir estes novos paradigmas. Neles estão contidos 

aspectos como: o perfil do curso, uso das TICs, o papel do tutor, a nova postura de aluno, 

entre outros. 

 

1.2 Subsídios legais da EAD no Brasil 

 

[...] caracteriza-se a educação a distância 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 - Decreto Lei 5.622 de 19 de 
dezembro de 2005, no Capítulo I, Art. 1° - (BRASIL, 2005). 
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Atualmente, nesta sociedade denominada como sociedade do conhecimento se 

reconhece a necessidade de constante atualização. Logo, o conhecimento passa a se constituir 

como um elemento necessário a todos. Para suprir esta crescente demanda por educação, a 

Educação a Distância (EAD) vem buscando romper os paradigmas de um ensino 

descontextualizado, fragmentado e proporcionando através das TICs ampliação das condições 

de se fazer educação de forma mais atual, para formação em diversas áreas do saber. 

A história da EAD retrata mudanças profundas no processo do ensino e da 

aprendizagem nesta modalidade com relação a das décadas passadas. Atualmente, temos: 

modelo flexível de EAD e de gestão compartilhada; uso das tecnologias da informação e da 

comunicação (TICs) como instrumentos metodológicos de ensino e de aprendizagem que 

perpassa todo curso; aluno autônomo mas acompanhado pelo professor; atuação do 

professor/tutor inserido no processo de ensino, desenvolvendo material didático, 

acompanhando os alunos através das atividades virtuais interativas síncronas e assíncronas, 

contemplados na EAD contemporânea. Tais aspectos estão abordados nos Referenciais de 

Qualidade da Educação a Distância, como se vê: 

 

• [...] gestão cooperativa constituída através de: “convênios e parcerias”;  
• [...] modelo flexível que procura: “assegurar flexibilidade no 

atendimento ao aluno, oferecendo horários ampliados e/ou plantões de 
atendimento”;  

• [...] uso das TICs e outros meios de comunicação (isolados ou 
combinados);  

• [...] professor comprometido com elaboração de materiais didáticos 
organizados: “[...] profissionais com perfis e competências diversas [...] 
em infra-estrutura tecnológica, em produção de materiais didáticos, em 
sistemas de comunicação, monitoramento”;  

• [...] aluno autônomo construtor do seu conhecimento interagindo de 
modo efetivo para adquirir: “competências cognitivas, habilidades e 
atitudes e que promovam o seu pleno desenvolvimento como pessoa” 
(BRASIL, 2003, p. 4-10).  

 

Os que fazem a educação nesta modalidade de ensino devem conhecer e analisar as 

mudanças nesta área para, de forma consciente, procurarem implementar melhorias nos 

processos de ensino e de aprendizagem, a fim de promover um ensino às necessidades sociais, 

sabendo que as leis já estabelecem diretrizes que conduzem à contextualização e à postura 

construtivista da educação a distância. 

No Brasil a educação a distância está regida pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, (BRASIL, 1996), o Decreto Lei 

5.622, de 19 de dezembro de 2005 (BRASIL, 2005) e diversas Portarias. 
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O processo de ensino e de aprendizagem na conjuntura atual da EAD lança mão das 

TICs e amplia seu fazer educacional na ação do aluno e do professor, permitindo-se realizar 

atividades em vários tempos e lugares, conforme o Decreto Lei 5.622, de 19 de dezembro de 

2005 no Capítulo I, Art. 1°, citado no início deste capítulo, que define a EAD. 

O Poder Público responsável pela oferta dos cursos em EAD promove-a em diversos 

níveis de ensino, inclusive para educação continuada, citados no Decreto Lei 5.622, de 19 de 

dezembro de 2005 - Art. 2º: 

 

Art. 2º A educação a distância poderá ser ofertada nos seguintes níveis e 
modalidades educacionais: 
I - educação básica, nos termos do art. 30 deste Decreto; 
II - educação de jovens e adultos, nos termos do art. 37 da Lei no 9.394, de 
20 de dezembro de 1996; 
III - educação especial, respeitadas as especificidades legais pertinentes; 
IV - educação profissional, abrangendo os seguintes cursos e programas: 
a) técnicos, de nível médio; e 
b) tecnológicos, de nível superior; 
V - educação superior, abrangendo os seguintes cursos e programas: 
a) seqüenciais; 
b) de graduação; 
c) de especialização; 
d) de mestrado; e  
e) de doutorado (BRASIL, 2005). 
 

 

Neste sentido, amplia-se a possibilidade do ensino a distância no país e reforça-se a 

idéia da modalidade enquanto política pública do Governo Federal. 

A nova geração da EAD incentiva, apoiada na lei, a oferta de cursos a distância no 

cenário mundial, nacional e local, com o uso das TICs como instrumentos mediadores aos 

processos de ensino e de aprendizagem. 

O incentivo da modalidade a distância com o uso das TICs inseridas na metodologia 

de ensino permite ter-se um processo educacional mais flexível que se caracteriza, inclusive, 

pela promoção de atividades presenciais e a distância, isto é, um ensino híbrido. 

Atualmente, ao processo organizacional da EAD concebe-se estabelecer convênios, 

acordos, parcerias de cooperação nas ofertas de cursos ou programas a distância. No entanto, 

a homologação para validade nacional deve ser submetida à análise do MEC, um dos órgãos 

responsáveis na realização dos trâmites legais da oferta de cooperação, conforme o Decreto 

Lei 5.622, de 19 de dezembro de 2005, Art. 6º:  
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Os convênios e os acordos de cooperação celebrados para fins de oferta de 
cursos ou programas a distância entre instituições de ensino brasileiras, 
devidamente credenciadas, e suas similares estrangeiras, deverão ser 
previamente submetidos à análise e homologação pelo órgão normativo do 
respectivo sistema de ensino, para que os diplomas e certificados emitidos 
tenham validade nacional (BRASIL, 2005). 
 

 

Os convênios e parcerias têm sido uma realidade tanto no âmbito nacional como 

internacional, pois as novas tecnologias no processo de ensino requerem que se tenha uma 

equipe técnica habilitada atuando nesta área, tais como: design, programação tecnológica e 

outros profissionais, os quais com habilidades específicas possibilitam manter o ambiente on-

line adequado para que o curso possa se desenvolver da melhor forma possível. O curso, 

objeto de nossa pesquisa, se insere no processo de parceria, explicitado no capítulo III. 

Através do credenciamento o curso a distância torna-se legal, devendo observar as 

regulamentações segundo os Referenciais de Qualidade para a Educação a Distância. O 

credenciamento e a renovação do curso cabem ao Ministério da Educação (Art. 7º).  

 

Art. 7º Compete ao Ministério da Educação, mediante articulação entre seus 
órgãos, organizar, em regime de colaboração, nos termos dos arts. 8º, 9º, 10 
e 11 da Lei nº 9.394, de 1996, a cooperação e integração entre os sistemas de 
ensino, objetivando a padronização de normas e procedimentos para, em 
atendimento ao disposto no art. 80 daquela Lei: 
I - credenciamento e renovação de credenciamento de instituições para oferta 
de educação a distância; e  
II - autorização, renovação de autorização, reconhecimento e renovação de 
reconhecimento dos cursos ou programas a distância. 
Parágrafo único. Os atos do Poder Público, citados nos incisos I e II, deverão 
ser pautados pelos Referenciais de Qualidade para a Educação a Distância, 
definidos pelo Ministério da Educação, em colaboração com os sistemas de 
ensino (BRASIL, 2005). 
 
 

O reconhecimento dos cursos, diante da legislação, revela o empenho em promover a 

qualidade nesta modalidade de ensino, pois para o curso ser credenciado requer alguns 

critérios, como: habilitação jurídica, histórico de funcionamento da instituição de ensino, 

plano de desenvolvimento escolar (educação básica), plano de desenvolvimento institucional 

(educação superior), estatuto da universidade ou centro universitário; projeto pedagógico, 

garantia de corpo técnico e administrativo qualificado, termos de convênios e de acordos e 

cooperação, descrição detalhada dos serviços de suporte e infra-estrutura. A infra-estrutura 

com: instalações físicas e infra-estrutura tecnológica de suporte e atendimento aos estudantes 

e professores, laboratórios científicos, pólos de EAD, bibliotecas adequadas (Decreto Lei 



             

 
  

26 
 

5.622, 19 de dezembro de 2005, Art. 12°). Tais pré-requisitos preenchidos claramente é que 

possibilitam a solicitação para a autorização do curso, como cita o Decreto Lei 5.622, de 19 

de dezembro de 2005, Art. 8°: 

 

Art. 8º O pedido de credenciamento da instituição deverá ser formalizado 
junto ao órgão responsável, mediante o cumprimento dos seguintes 
requisitos [...] (BRASIL, 2005). 

 

Vale salientar que os pré-requisitos para a legalidade de um curso em EAD mostram o 

valor deste processo, inclusive por ser o MEC e autoridades educativas de ensino em nível 

Estadual e Federal que darão o aval ao credenciamento, conforme Decreto Lei 5.622, de 19 de 

dezembro de 2005, Art. 10° e 11°: 

 

Art. 10º Compete ao Ministério da Educação promover os atos de 
credenciamento de instituições para oferta de cursos e programas a distância 
para educação superior. 
Art. 11º Compete às autoridades dos sistemas de ensino estadual e do 
Distrito Federal promover os atos de credenciamento de instituições para 
oferta de cursos a distância no nível básico e, no âmbito da respectiva 
unidade da Federação [...] (BRASIL, 2005). 

 

Na EAD, uma das cláusulas ao reconhecimento do curso é definir o processo 

avaliativo do estudante e da instituição de ensino.  

A avaliação do estudante no curso se efetiva através do seu desempenho, diante do 

cumprimento das atividades programadas e realização de exames presenciais, elaborados pela 

própria instituição de ensino. 

 

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. 
Art. 5º Esta possibilidade permite obtenção de diplomas ou certificados aos 
alunos, que, expedido pela instituição de ensino credenciada, passa ter 
validade nacional (BRASIL, 2005). 

 

A instituição de ensino autorizada ao funcionamento passa a fazer parte do rol de 

instituições a serem avaliadas. A avaliação de cursos em EAD se efetiva por órgãos 

competentes, como o SINAES, conforme Lei Federal 10.861, de 14 de abril de 2004, Art. 2º: 
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O SINAES, ao promover avaliação de instituições de curso e de desempenho 
dos estudantes [...]  
Parágrafo único. Os resultados da avaliação referidas no caput deste artigo 
constituirão referencial básico dos processos de regulação e supervisão da 
educação superior, a autorização, o reconhecimento e a renovação do 
reconhecimento de cursos de graduação (BRASIL, 2004). 

 

A avaliação de um curso em EAD não só se realiza por órgãos instituídos, mas 

também por pesquisadores competentes que procuram compreender os aspectos educacionais, 

que lançam mão de pesquisas para diagnosticar a validade dos cursos ofertados, que muitas 

vezes revelam critérios e assuntos fundamentais ao processo educacional. 

Alguns pesquisadores inseridos no aspecto avaliativo, tais como Willis (1996 apud 

RODRIGUES, 1998), Campos (2002), Versuti (2004); e instituições como Troy University 

(apud SEMERENE, 2006), a Conferência Mundial de Educação a Distância - 22ª (2006), 

MEC (MORAN, 2006), etc., avaliam cursos a distância. Mas, que requisitos avaliam? 

Segundo Willis (1996 apud RODRIGUES), os itens para serem avaliados em cursos a 

distância se estabelecem em: uso da tecnologia, formatos dos cursos, atmosfera das aulas; 

interação de alunos e instrutores, conteúdo do curso, recursos, testes, estrutura de suporte; 

produções dos alunos e atitudes de alunos e professores.  

Para Campos (2002), há necessidade de avaliar os aspectos: “objetivos do curso, 

competências dos alunos, formas de interação, estratégias pedagógicas” (p. 1). 

Versuti (2004) destaca as características: “Definição dos objetivos, Peopleware, 

Hardware, Software e Avaliação” (p. 4). 

A Troy University, em 2004, avalia os cursos on-line diante de cinco pontos: “a 

estrutura e organização do curso, a interatividade e comunicação, o conteúdo, a usabilidade, o 

design instrucional” (SEMERENE, 2006). 

A 22ª Conferência Mundial de Educação a Distância (2006) apresentou: o “Currículo; 

Instrução; Contexto e comprometimento institucional - papel e missão; Apoio da faculdade; 

Recursos de aprendizado; Serviços estudantis; Alunos; Compromisso com o apoio; 

Avaliação; Acesso”. 

No relatório de avaliação de cursos do MEC em 2006, Moran (2006) destaca os 

aspectos: curso (Tipo); nível de ensino; formato do curso (isolada, consórcio, convênio com 

empresas estatais e privadas); mídias utilizadas (impresso, CD, rádio, TV, vídeo, hipertextos, 

vídeo conferências, etc.); recursos de apoio ao aluno (e-mail, telefone, professor presencial e 

on-line, fax, carta, reunião presencial, reunião virtual e outros); forma das aulas: tele-aula, 

tutoria, presencial; perfil dos cursos, flexibilidade ou não de tempo; formas de interação. 



             

 
  

28 
 

Os Referenciais de Qualidade de EAD (BRASIL, 2007), aprovados no SINAES, 

exigem: “compromisso dos gestores”, “desenho do projeto”, “equipe profissional 

multidisciplinar”, “comunicação/interação entre os agentes”, “recursos educacionais”, “infra-

estrutura de apoio”, “avaliação contínua e abrangente”, “convênios e parcerias”, 

“transparência nas informações”, “sustentabilidade financeira”. 

Comparando tais aspectos apontados acima, temos o quadro 1, abaixo: 

 
QUADRO 1 - SÍNTESE DE PESQUISAS AVALIATIVAS NA EAD 

AVALIADORES INDIVIDUAIS ORGANIZAÇÕES QUE AVALIAM A EAD 

TIPO DE 

ANÁLISE WILLIS 

(1996) 
CAMPOS 
(2002) 

VERSUTI 
(2004) 

TROY UNIV. 
(2004) 

22ª CONF. 
MUND. DE 

EAD 

(2006) 

MEC 
(2006) 

SINAES 
(2007) 

Organização 
do curso 

   
Estrutura e 
organização 

 

 Consór-  
 cio/  

convê-
nio 

Convênio 
e parceria 

Objetivos 
educacionais 

 
Objetivos 
do curso 

Objetivos 
 

 
Papel e 
missão 

Perfil dos 
cursos/ 

tipo/ 
nível de 
ensino 

Desenho 
do 

projeto 
transpa-
rência 

Recursos 
tecnológicos 

 Tecnologia  Hardware 
software 

  Mídias 
diversas 

 

Currículo 
Conteúdo 
do curso 

  Conteúdo Currículo   

Recursos 
Didáticos  

Recursos 
materiais 

  
Usabilidade 
dos recursos 

 
Recurso 

de 
apoio 

Recursos 
educacio-

nais 
Recurso 
humano  

Instrutores    Instrução  Equipe 

Metodologia 
Aulas - 

processo 

Estraté-
gia 

pedagó-
gica 

 Instrucional  
Forma 

das 
aulas 

 

Avaliações  Avaliação  Avaliação  Avaliação  
Avaliação 
contínua e  
abrangente 

Material 
humano de 
apoio 

Suporte   Design 
Apoio - 

Recursos 
 

Infra-
estrutura 
de apoio 

Relações 
pessoais 

Interação  Interação  
Interatividade/ 

comunica-
ção 

 
Interação 

 
Interação 

Resultado de 
ensino  

Produção 
dos alunos 

Competên
cia dos 
alunos 

People-
ware 

 
Serviços 

estudantis 
  

Recursos 
financeiros 

      
Sustenta-
bilidade 

financeira 
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Analisando as propostas citadas podemos perceber que Willis (1996) e Versuti (2004) 

citam os aspectos tecnológicos, no entanto, não apresentam aprofundamento dos recursos 

disponíveis. Nas abordagens referentes ao relacionamento humano do SINAES (BRASIL, 

2007) e da 22ª Conferência Mundial de Educação a Distância (2006), percebemos a falta de 

referência quanto ao uso das tecnologias. Apenas o MEC (2006) apresenta aprofundamento 

detalhado quanto aos recursos tecnológicos disponíveis. 

SINAES (BRASIL, 2007) e MEC (2006) apresentam os aspectos organizacionais e 

metodológicos de forma contemporânea. E o MEC (2006) ressalta as ferramentas 

tecnológicas e as relações humanas, relacionando-as ao uso das tecnologias em suas 

potencialidades. O SINAES (2004) destaca a característica inovadora da EAD na relação 

organizacional de convênios e parcerias. 

Ao compararmos Campos (2002) e Troy University (apud SEMERENE, 2006), 

percebe-se a inclusão das novas concepções de aprendizagens com os recursos tecnológicos. 

Estes chamam atenção quanto aos aspectos relacionais do ambiente tecnológico, como: 

interação, interatividade e comunicação. Willis (1996) e Versuti (2004), mesmo tendo 

apontado as tecnologias, mostram avaliação configurada numa abordagem que se pode 

perceber sem tecnologias. 

O Referencial de Qualidade da EAD do MEC (BRASIL, 2007) revela avaliação em 

duas dimensões, direcionadas ao aluno e ao curso. 

Confirmamos haver dificuldade de se estabelecer um padrão avaliativo aos cursos a 

distância conforme citaram Moran (2006) e Semerene (2006). Para Moran (2006), tal 

dificuldade caracteriza-se diante da rapidez das expansões dos cursos a distância, 

considerando que a maior parte das pesquisas revela experiências isoladas e, por haver uma 

contínua inter-aprendizagem daqueles que oferecem os cursos com os que já ofereceram. 

Segundo Semerene (2006), esta dificuldade não é uma problemática somente de nosso país, 

outros países que possuem uma maior vivência deste processo educacional na modalidade 

EAD também possuem dificuldades semelhantes no processo avaliativo. 

No entanto, os tópicos apresentados pelos pesquisadores, mesmo distintos, se 

respaldam no Decreto Lei 10.861, 14 de abril de 2004, Art. 3°, que apresenta a necessidade de 

avaliar os objetivos do curso e o processo da atuação do mesmo, como se vê: 

 

A avaliação das instituições de educação superior terá por objetivo 
identificar o seu perfil e o significado de sua atuação, por meio de suas 
atividades, cursos, programas, projetos e setores, considerando as diferentes 
dimensões institucionais (BRASIL, 2004). 
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A avaliação do estudante no curso se efetiva numa visão do seu desempenho, como 

cumprimento das atividades programadas em exames presenciais, elaborados pela própria 

instituição de ensino, citado no Decreto Lei 5.622, 19 de dezembro de 2005, 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. 
Esta possibilidade permite obtenção de diplomas ou certificados aos alunos, 
que, expedido pela instituição de ensino credenciada, passa ter validade 
nacional (BRASIL, 2005). 
 

 

Não há um consenso sobre o que deve ser avaliado no curso da EAD nem do 

estudante, todavia há uma obrigatoriedade avaliativa para identificar o desempenho dos 

mesmos. Logo, apontamos a avaliação como elemento fundamental para caracterizar o 

desempenho dos alunos e do curso. Ao analisar a avaliação da aprendizagem dos alunos pode-

se revelar o nível de formação proposto. 

Percebe-se que nos últimos anos houve uma maior preocupação em definir melhor 

esta modalidade de ensino, de forma mais clara, mais detalhada e mais atualizada, na 

legislação brasileira. 

Alguns aspectos são evidenciados na conjuntura atual na modalidade a distância, tais 

como: o perfil do curso que se estabelece num nível de parceria e um modelo flexível em toda 

sua estrutura, os recursos disponibilizados pelas TICs no processo metodológico integrando as 

inúmeras mídias, a postura assumida pelo tutor com papel de educador comprometido com o 

ensino, e o aluno autônomo num perfil interativo. Buscamos identificar se estes aspectos 

mostram-se presentes nas monografias de conclusão de curso, dos professores em formação, 

que concluíram o curso de tutoria, os quais foram objetos de investigação e análise em nossa 

pesquisa.  

Os aspectos citados, como fonte de análise, se fundamentam a seguir. 

 

1.3 Cursos em EAD 

 

O advento das tecnologias de informação e comunicação trouxe novas 
perspectivas para a educação a distância, levando universidades, escolas, 
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centros de ensino, organizações empresariais e grupos de profissionais de 
educação, design e hipermídia a se dedicarem ao desenvolvimento de cursos 
a distância com suporte em ambientes digitais de aprendizagem acessados 
via Internet, os quais assumem distintas abordagens (ALMEIDA, 2007, p. 1). 
 
 

Na conjuntura social atual, evidenciam-se mudanças paradigmáticas nas estruturas 

organizacionais e metodológicas no ensino na EAD, as quais se respaldam legalmente. Cursos 

nesta modalidade de ensino configuram seu perfil próprio diante da demanda social, e 

conforme a Portaria n° 4.661, de 29 de dezembro de 2004, Art. 3º II, III, IV, IV e V, revela os 

cursos livres em ofertar da estrutura curricular que acharem convenientes, tais como: 

 

II - o plano de desenvolvimento institucional - PDI; 
III - o estatuto; 
IV - o regimento interno; [...] 
VI - a proposta dos projetos pedagógicos dos cursos solicitados; 
VII - a descrição da infra-estrutura, corpo docente, tutoria, plataforma de 
educação a distância, metodologia, equipes multidisciplinares, parcerias e 
pólos, bem como outros elementos específicos para educação superior a 
distância. 
Parágrafo único. Os processos de credenciamento de instituições, 
autorização de cursos superiores e aumento de vagas, também deverão 
conter proposta específica com análise crítica e propositiva que atenda aos 
critérios de necessidade e responsabilidade social das instituições de 
educação superior, redução de desigualdades sociais e regionais, e ações 
afirmativas na promoção de igualdade de condições com vistas à inclusão 
social (MEC, 2004). 

 

Tais aspectos revelam a possibilidade do curso definir seu próprio estatuto, regimento 

interno, proposta pedagógica, descrição metodológica, etc. Assim, cada curso apresenta uma 

feição própria, uma identidade singular, todavia, normatizada pela legislação desta 

modalidade de ensino. 

 

1.3.1 Modelo flexível de Cursos 

 

A educação a distância como modalidade de ensino na conjuntura social, cultural e 

educacional vem assumindo diversos modelos. Para perceber as mudanças pelas quais a EAD 

tem passado, ressaltamos as posturas assumidas por este processo educativo. 

As raízes históricas desta modalidade de ensino, tendo inicio na Suécia, no Séc. XIX, 

(1833), posteriormente expandida para a Inglaterra (1840), a Alemanha (1856), aos EUA 

(1874) e ao Brasil (1904), tinham um único perfil de curso, usando o correio para enviar os 

materiais aos alunos (ALMEIDA, 2003). Segundo Padilha (2005), esta modalidade de ensino, 
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na década de 30, no Brasil, chegou a atingir 318 localidades, num total de oitenta mil alunos, 

os quais recebiam material por correspondência. 

Na década de 1950, com o surgimento do Rádio e da Televisão proporcionaram-se 

novos contornos educacionais (BARROS; MARTINS, 2003) com tais recursos na EAD. 

Criaram-se escolas radiofônicas ou tele-aulas dramatizadas do Movimento de Educação de 

Base – MEB. Nesta, a comunicação se processava de forma assíncrona, sendo a memorização 

o foco da aprendizagem (RIBAS, 2005). O modelo continuava apresentando uma estrutura 

rígida de ensino. 

Na década de 1960-1970, introduzem-se o vídeo, fita K-7, computadores (RIBAS, 

2005), jornal (PADILHA, 2005). Neste período houve abertura de contatos com tutores para 

se tirar dúvidas, utilização de textos e multimeios com apresentações audiovisuais, 

proporcionando aprendizagem individual e coletiva. Segundo Alonso (2000), foram décadas 

com maiores instituições em EAD concedendo autonomia e independência aos alunos. No 

entanto, ainda era dada ênfase à memorização de conteúdos, num estilo rigoroso de 

aprendizagem. 

Na década de 1980, ampliaram-se as possibilidades nesta modalidade de ensino, 

adequando projetos flexíveis em espaço e tempo, utilizando-se material impresso, o telefone, 

a televisão, o CD-ROM, a Internet com ambientes virtuais de aprendizagem, enfatizando 

trocas de informações em tempo real e a comunicação síncrona e assíncrona. Começa a ser 

salientada a auto-aprendizagem individual e/ou em grupos de forma autônoma, com 

possibilidade dos alunos serem os construtores de seus próprios conhecimentos (RIBAS, 

2005). 

Em meados da década de 1990, as TICs virtuais passam a ser exploradas com mais 

intensidade na EAD, num potencial de interatividade mundial, obtendo nova configuração 

metodológica. Aponta-se a presença do tutor com ações mais complexas, configuradas na 

postura do professor favorecendo os alunos na construção de seus conhecimentos, com 

acompanhamento sistemático ao aluno, com maiores condições de orientá-lo no conteúdo, 

conduzindo-o a pesquisas, avaliando-o. Portanto, a estruturação do curso se preocupa em 

organizá-lo de tal forma que possa disponibilizar recursos humanos para o trabalho, como o 

tutor que se caracteriza como um “mediador” (RIBAS, 2005), que passa a exercer um papel 

ativo no processo educacional. 

Atualmente, os modelos propostos para o ensino em EAD se apresentam 

diversificados, sendo o sistema de ensino incumbido de construir o perfil do curso, respaldado 

pelo Decreto Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Capítulo IV, Artigo 20: 
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As instituições que detêm prerrogativa de autonomia universitária 
credenciadas para oferta de educação superior a distância poderão criar, 
organizar e extinguir cursos ou programas de educação superior nessa 
modalidade, conforme disposto no inciso I do art. 53 da Lei nº 9.394, de 20 
de dezembro de 1996. 
 

 

Ao considerar a autonomia universitária quanto a criação, organização e extinção de 

cursos, identifica-se um nível de flexibilidade nos cursos quanto à oferta de: currículos, 

programas, planos, projetos, estatutos, contratos, acordos, convênios e investimentos. Neste 

mesmo sentido, Cavalcante e Abranches (2006, p. 14) discutiram a flexibilidade relacionada à 

gestão apontando os aspectos: ritmo, modularização e interação. Para os referidos autores, o 

aspecto da flexibilidade perpassa toda a estrutura da EAD. Logo, não mais se obtém uma 

organização rígida de cursos ou disciplinas, mas se estabelece diante das necessidades 

apresentadas, diante do tempo necessário e segundo a postura que se pretende definir. 

A flexibilidade na organização dos cursos abrange o trato com o conteúdo, com a 

metodologia de ensino e na relação com o aluno. Há cursos que adotam uma ênfase maior no 

conteúdo, os quais são disponibilizados por e-mail ou Internet, o aluno fica responsável em 

dar ritmo aos estudos. Outros dão maior importância à interatividade nos aspectos 

comunicacionais, assim, as atividades metodológicas se fundamentam no processo de 

contatos pessoais e virtuais; ainda há outros que dão maior ênfase ao conteúdo e à interação, 

equilibrando o processo educativo. 

 

1.3.2 Gestão compartilhada de Cursos 
 

No contexto de mundo globalizado, atual, a organização de cursos surge diante de 

nova tendência: “as parcerias”. A parceria no aspecto organizacional do curso em EAD 

encontra-se estimulada por instituições ou grupos organizados que assumem tal modalidade 

de ensino, empenhando-se em organizar cursos conjuntamente. O sucesso deste processo se 

efetiva diante das experiências acumuladas dos grupos ou instituições, garantindo-lhes 

autoridade em fomentar a oferta de ensino. 

A EAD contemporânea que utiliza a plataforma tecnológica virtual requer que se 

tenha uma equipe de profissionais qualificados atuando eficazmente nesta área, destacando-se 

nos aspectos organizacional, metodológico e técnico. 



             

 
  

34 
 

A EAD oferecida com gestão colaborativa ou de consórcio amplia o processo 

organizacional e os recursos midiáticos, no entanto, a ministração do curso passa a ser 

responsabilidade de uma instituição de ensino. 

Para uma organização neste porte, a parceria torna-se propícia na conjuntura atual, 

pelas habilidades específicas em diversas funções. Neste sentido, não se refere à divisão de 

tarefas, mas um empenho num processo de ação colaborativa entre instituições e profissionais 

competentes em áreas específicas, os quais desenvolvem atividades para um fim específico, 

isto é, direcionados na efetivação de um trabalho conjunto. Segundo Leite (2004), tal postura 

é uma “cooperação acadêmica”, uma nova base de: produção, oferta e avaliação em cursos a 

distância. Exemplificamos, no Brasil, a UniRede (Universidade Virtual Pública do Brasil), 

fundada em 2000, que vem trabalhando na perspectiva de instituições de ensino superior 

públicas, através de consórcios. Assim, a UniRede presta assessoria na criação, formatação e 

estruturação de cursos a distância, e reúne Universidades e Faculdades Públicas Federais, 

Estaduais e Municipais. 

A parceria ocorre também nas atuações de profissionais que atuam no aspecto 

metodológico, visando um ensino eficaz. Dentre estes, temos: o coordenador pedagógico, o 

coordenador, o professor conteudista, o tutor (SENAC, 2007), embora cada um tenha uma 

função específica, tal como: o coordenador pedagógico que atua com o público alvo para 

elaborar a proposta técnica diante das exigências sociais para o referido público; o 

coordenador possui a mesma função do ensino presencial na área pedagógica, mas de modo 

on-line; o professor conteudista define, organiza os “módulos” e elabora os conteúdos a serem 

disponibilizados de modo on-line, considerando os objetivos do curso; o tutor atua 

diretamente no processo de ensino e de aprendizagem, em contato com o aluno, 

proporcionando subsídios para que o mesmo construa seus conhecimentos. Todos dão 

subsídios ao trabalho educacional.  

Com o curso estruturado num ambiente virtual, também se vê os profissionais que 

trabalham diretamente na área técnica como: design e programador. Os profissionais de 

design operam na instrução disponibilizando o conteúdo na plataforma virtual considerando a 

metodologia do curso e, também, se responsabilizam na elaboração da apresentação do curso 

disponibilizando todo material de forma on-line (SENAC, 2007). O programador trabalha no 

projeto do curso com o “software”, em “linguagens de programação, sistemas de banco de 

dados e ambientes para desenvolvimento Web” (ibid, p. 5).  

A estruturação do curso em parceria proporciona vantagens no sentido de ter alguém 

capaz de oferecer uma estrutura adequada às reais necessidades do contexto estrutural, 
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disponibilizar infra-estrutura metodológica e tecnológica, que possibilite atender os alunos. 

Muitas vezes é disponibilizada a parceria com o governo. 

A parceria de tais profissionais, tanto os das áreas metodológicas como os do aspecto 

técnico, neste processo de ensino, não se relaciona à especificidade de atividades; os 

profissionais se direcionarem à oferta de suporte aos alunos, para que estes alcancem os 

objetivos educacionais. Uma parceria conjunta, visando disponibilizar uma melhor estrutura 

ao processo de ensino e da aprendizagem. 

Na EAD contemporânea a gestão de parceria ou de consórcio possibilita ampliar o 

processo organizacional e metodológico. O sucesso deste processo se efetiva diante das 

experiências acumuladas dos grupos ou instituições, garantindo-lhes autoridade na oferta de 

ensino. No entanto, em muitos cursos, a responsabilidade da direção da gestão compete à 

instituição de ensino. 

 

1.3.3 Diversos formatos de cursos 
 

Os cursos em EAD assumem diversos formatos a partir dos objetivos de ensino, do 

grupo de alunos, da disponibilidade de recursos, dos profissionais que atuam juntos, do 

trabalho com os alunos, do currículo, das disciplinas, etc. A diversidade de formatos dos 

cursos também se torna evidente pela tendência em parcerias. 

Segundo Moran (2003), a grande multiplicidade da oferta de cursos no Brasil 

distingue-se pela: atuação ou não do professor, centralização ou não de atividades interativas, 

ênfase ou não nas tecnologias e/ou na multiplicidade da mídia, inúmeros objetivos e 

estratégias de ensino e de aprendizagem, atividades mais focadas de modo presencial ou a 

distância. 

As posturas diversificadas dos cursos abrangem o trato com o conteúdo, com a 

metodologia de ensino e a relação com o aluno. Um aspecto fundamental na elaboração de um 

curso a distância é a concepção de ensino e de aprendizagem. Esta direciona as escolhas no 

processo metodológico, tais como: oportunidades de contatos entre professores e alunos, 

formas de atividades cooperativas e colaborativas, síncronas e/ou assíncronas para a 

construção do conhecimento. Tais aspectos delineiam perfis de cursos distintos.  

Há cursos que adotam uma ênfase maior no conteúdo, os quais são disponibilizados 

por e-mail ou Internet. Nestes, o aluno fica responsável pelo ritmo dos estudos. Outros dão 

maior importância à interatividade nos aspectos comunicacionais, nos quais as atividades 

metodológicas se fundamentam no processo de contatos pessoais e virtuais. Segundo Moran 
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(2003), deve-se valorizar o conteúdo e a interação no processo educativo, promovendo um 

equilíbrio destas atividades. 

Portanto, ao se elaborar o curso a distância, deve-se preocupar em definir as 

proposições citadas acima, norteadas pela concepção de ensino e de aprendizagem da visão de 

homem e do profissional que se deseja formar. A partir destas, definir os formatos dos cursos, 

da metodologia de ensino e de aprendizagem, da relação aluno e professor, do material 

didático, etc., visando promover os saberes culturais para o exercício da cidadania. 

 

1.4 Os recursos metodológicos ao ensino na EAD 

 

Nesta sociedade tecnológica e informacional, as tecnologias interativas 
aplicadas na educação permitem ampliar a pluralidade de abordagens, 
atender a diferentes estilos de aprendizagem e, desta forma, favorecer a 
aquisição de conhecimentos, competências e habilidades [...]. Os educadores 
devem fazer sua parte pela procura de informações e de recursos disponíveis, 
refletindo sobre a utilização de novas ferramentas (ANTÔNIO JUNIOR; 
BARROS, 2005, p. 2).  
 
 

No processo de ensino e de aprendizagem na EAD, o objetivo da aprendizagem deve 

ser o alvo prioritário. E, para atingir o mesmo, os recursos tecnológicos se apresentam como 

possibilidades enriquecedoras, como exigência legal contida desde a definição da EAD no 

Decreto Lei 5.622, 19 de dezembro de 2005, Capítulo 1 (já citado, no início do tópico: 

“Subsídios legais da EAD no Brasil”). Portanto, o uso das TICs deve ser planejado, a fim de 

que as tecnologias sejam exploradas, adequadamente, visando alcançar os objetivos 

educacionais. 

 

1.4.1. As TICs para a EAD contemporânea 

 

Na EAD contemporânea as TICs são utilizadas em todo processo organizacional e 

metodológico, fundamentadas legalmente no Decreto Lei nº 5.622, de 19 de dezembro de 

2005, conforme já citamos. Tais recursos permitem uma abrangência educacional em tempos 

e espaços distintos, e têm permitido ampliar grandemente o processo metodológico do ensino. 

Neste sentido, o processo de ensino na EAD contemporânea contempla a flexibilidade 

no tempo, no espaço e na cultura. No tempo por permitir acessar o ambiente de estudo no 

momento que desejar. No espaço, por proporcionar aos alunos grandes oportunidades de 

serem acompanhados, mesmo residindo em cidades diferentes e poderem estudar no ambiente 
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em que desejarem, como: em casa, numa biblioteca, no Pólo de apoio, em lan house, etc. E, 

facilita a mobilidade de locomoção do indivíduo, o que diminui a despesa em transportes, 

permitindo maior comodidade ao aluno, professor e gestor. Na cultura, por poder ter alunos 

com culturas distintas, trazendo enriquecimento às interações ao curso. 

No curso a distância o trabalho metodológico se efetiva em plataformas virtuais. As 

plataformas virtuais permitem ao professor: disponibilizar trabalhos, pesquisar, sugerir 

inovações, acompanhar o curso e o aluno, avaliar e orientar os alunos no sentido de apontar 

seus erros e oportunizar a revisão dos mesmos, a fim de que tais alunos prossigam no 

processo de ensino e de aprendizagem com sucesso.  

Na EAD torna-se fundamental considerar as possibilidades de cada recurso 

tecnológico, o que requer que se conheçam os limites e as possibilidades dos mesmos, a fim 

de escolher o que se apresenta mais favorável diante da funcionalidade tecnológica, visando 

lançar mão daquela que possa propiciar uma metodologia mais adequada ao trabalho 

pedagógico que se pretende desenvolver na modalidade da EAD, com o fim de atingir os 

objetivos de ensino. 

Citamos como possibilidades e limites de alguns recursos tecnológicos como: o 

material impresso que pode ser transportado para onde se desejar, mas sem possibilidade de 

interagir; o rádio como instrumento de áudio acessível a um maior número de indivíduos, em 

diversos níveis e classes sociais, tendo um locutor que emite mensagens, mas pouco interativo 

e sem possibilitar aspecto visual; a TV um recurso audiovisual que abrange uma comunicação 

de massa com linguagem fácil de ser entendida, com programas diversificados, informações 

atualizadas até em tempo real, mas limitado em contatos síncronos. As TICs oportunizam o 

contato síncrono e assíncrono com o feedback em tempo real e não real no processo interativo 

e atraente, permite convergir mídias com imagem, texto e som, movimentos, visão em 3 D, 

disponibilizar pesquisas científicas, mas um recurso que requer que se tenha condições de 

acesso a uma rede de Internet; o uso de software, a nova tendência na EAD, com o software 

livre, por se conceber o direito de uso por todos podendo modificar e utilizar sem ser tido 

como fraude, mas requer que se tenha o computador e software. 

Para Moran (1997), a utilização da TV digital e da TV aberta (VHF) amplia as 

possibilidades de programas adequados, pois multiplica-se o número de canais ofertados em 

cinco vezes, inclusive, na qualidade técnica dos vídeos cassetes e DVDs. Com o uso de 

software, não só se disponibilizam textos aos alunos, mas também gráficos, áudio e vídeos, 

ampliando suas potencialidades. Beline e Salvi (2008) considerando o software descrevem a 
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“liberdade do usuário” no sentido de “executar, copiar, distribuir, estudar, modificar e 

aperfeiçoar o software” (p. 2). 

O instrumento de autorização de curso para a modalidade a distância reconhece a 

importância de que os recursos tecnológicos disponibilizados aos alunos sejam compatíveis 

com os cursos, as disciplinas e as características dos estudantes (BELINE; SALVI, 2008, p. 

4). Portanto, faz-se necessário planejar o uso dos recursos tecnológicos, que se pretende 

disponibilizar ao aluno. E ainda, torna-se indispensável que o professor saiba trabalhar tal 

recurso, visando orientar os alunos de forma eficaz. 

Na EAD contemporânea as TICs permitem estabelecer uma relação professor-aluno, 

num acompanhamento pessoal individualizado, visando suprir a necessidade de cada aluno, 

de forma afetiva e humana. Tendo em vista que no processo de ensino na EAD, a presença 

física do educador não é tão constante, torna-se fundamental que o professor dê o feedback ao 

aluno, a fim de que este se sinta apoiado, ao relatar suas dúvidas, seus argumentos, etc.  

Neste processo de ensino há necessidade do professor propor atividades através das 

TICs que possibilitem a autonomia dos alunos na busca de seus próprios conhecimentos e 

levem os mesmos a exporem suas idéias e posicionamentos. Na EAD, Azevedo (2007) 

destaca o trabalho com as tecnologias comunicacionais em “comunidades virtuais” de 

aprendizagens colaborativas, por integrar inúmeras possibilidades no modo de construir o 

conhecimento permitindo ao aluno: explorar, compartilhar, questionar, esclarecer dúvidas, 

defender pontos de vistas, etc. Inclusive, cita o processo avaliativo na possibilidade do 

professor poder acompanhar de perto as construções dos alunos, com maior intensidade.  

Na modalidade a distância, torna-se importante primar pelos diálogos, em que o aluno 

possa: discutir, se colocar, expor seus pensamentos, intervir e interagir com colegas e tutores, 

visando construir o conhecimento. Neste sentido, os recursos tecnológicos da comunicação e 

da interação podem ampliar as possibilidades para um trabalho intensivo no processo 

metodológico educacional. 

Na metodologia de ensino da EAD, pode-se utilizar inúmeros recursos convergidos 

para a multiplicidade da mídia, tais como: Internet; hipertextos; bate-papo, Internet II (refere-

se ao acesso restrito dentro da Internet, circunscrita a um grupo exclusivo), uma 

videoconferência, TV, vídeos, clips; CD-ROM. Estes possibilitam ampliar as relações 

humanas instaladas socialmente; criar novas formas organizacionais da sociedade, de se 

organizar o tempo, o espaço, a ação e a interação (CASTELO-BRANCO, 2005). Aguiar 

(2001) sugere explorar: “biblioteca e banco que oferece serviços como: Intranet, correio 

eletrônico, grupos de discussão, execução remota, transferência de arquivos, catálogo 
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eletrônico, www, entre outros” (p. 36), e aponta a vantagem da interação da Internet II e da 

videoconferência na participação do aluno, no entanto, mostra a inconveniência da adequação 

aos horários, os quais não permitem que sejam revistos, a não ser que tenham sido gravados, 

todavia sem proporcionar a interação. 

Os recursos tecnológicos na modalidade a distância devem ser usados de forma 

analítica e crítica. Para tal, requer que sejam identificados os limites e as possibilidades de 

cada recurso. Vale ressaltar que a escolha da tecnologia deve vir correlacionada aos objetivos 

de ensino, propiciando condições para o aluno construir, modificar, enriquecer, diversificar e 

ampliar seus conhecimentos, para uma aprendizagem mais eficaz.  

 

1.4.2 A convergência das mídias 

 

Diante das múltiplas oportunidades oferecidas pelas TICs permite-se trabalhar 

informações em diferentes textos: escritos, orais, visuais, com links, imagens, animações, 

tabelas, gráficos, sons, etc. E, estas podem ser empreendidas de modo integrado, isto é, 

convergir inúmeras tecnologias, que na EAD se revela como oportunidades nas estratégias de 

ensino. 

A convergência da mídia é caracterizada pela utilização de diversos recursos 

tecnológicos, mas não se caracteriza apenas pela concentração de ferramentas distintas, porém 

por agregar valores, diante das formas de interações, abrindo um leque de oportunidades para 

construir o conhecimento por ângulos diferentes. Segundo Cavalcante e Abranches (2006), há 

necessidade de se integrar a mídia na proposta pedagógica da EAD, como estratégia de 

aprendizagem ao processo do ensino a distância na atualidade.  

Na modalidade a distância a convergência da mídia pode ser disponibilizada pela 

própria plataforma virtual. Podemos exemplificar ao disponibilizar um link da Internet com: 

uma vídeoconferênica, um programa gravado de rádio, um vídeo no youtube, um site com um 

Software livre que trabalhe 3D, um texto; ou mesmo solicitar que o aluno baixe tais recursos 

que se pretende trabalhar citando um site; ao instigar o aluno na busca de tais recursos. Pode-

se, pois, conduzir o aluno a ler textos e compará-los; ouvir uma reportagem e identificar 

pontos chaves; ver um filme com olhar direcionado; assistir uma videoconferência na 

possibilidade de questionar o preletor, expor a compreensão e verificar a postura de outros nas 

trocas de informações em tempo real e não real com colegas e professor; elaborar uma 

resenha crítica de modo individual ou em grupo, ou construir um resumo, relatório, 

comentários, webfólio (portifólio pela web). Tais ações levam os usuários a uma atitude ativa 
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no processo de ensino e de aprendizagem, trabalhando por vários ângulos um mesmo tema, o 

que possibilita construir o conhecimento. 

A possibilidade de se explorar inúmeros recursos no mesmo conteúdo conduz à 

convergência das mídias, caracteriza-se como excelente estratégia no processo educacional a 

distância, especificamente porque na EAD não se tem o professor face a face com o aluno, e 

que se pode oportunizar um trabalho com um mesmo conteúdo diante de vários enfoques, em 

recursos tecnológicos distintos. Tal aspecto converge à perspectiva multidimensional do 

desenvolvimento cognitivo, citado por Vergnaud (apud MAIA, 2000, p. 38), ao apontar o 

indivíduo com capacidades diversas em esquemas cognitivos. Logo, inserir o aluno numa 

pluralidade de ações, ou trabalhar um mesmo conceito por focos diversos, oportuniza 

desenvolver os esquemas cognitivos e construir o conhecimento.  

No entanto, muitos cursos ainda não se estruturam na multiplicidade midiática, ou não 

exploram todas as potencialidades dos recursos tecnológicos, perdendo oportunidades diante 

das possibilidades que as TICs oferecem na convergência midiática, como suporte para esta 

modalidade educacional e como instrumento metodológico na construção do conhecimento. 

 

1.5 A interatividade e a Autonomia do Aluno  

 
A interatividade, enquanto materialidade da ação comunicativa afinada com 
a “ética da tolerância”, é perspectiva educacional em sintonia com o nosso 
tempo (SILVA, 2006, p. 172). 

 

A possibilidade de interagir com professores e colegas alterou definitivamente as 

possibilidades pedagógicas dos cursos a distância. A ênfase dada às atividades interativas a 

distância com base nas TICs insere-se na idéia do novo indivíduo conectado com o mundo, 

com culturas diversas, com línguas diferentes, que ultrapassam as barreiras de tempo e de 

espaço geográfico, através da Internet. Mas o que vem a ser a interatividade? Para responder 

tal indagação, contemplaremos a definição e as características da interatividade sob a ótica de 

diversos autores e sua abrangência no ensino a distância. 

 

1.5.1 Definição de interatividade 
 

Conforme Machado (1997), o termo interatividade surgiu no início do século XX, com 

o advento do rádio. Nos anos 70, com os PCs, intensificaram-se os debates. A partir dos anos 

80, com a revolução digital e virtual, a interatividade se estabeleceu na relação do homem 
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com as máquinas e as pessoas, tornando-se alvo de preponderância nos debates dos âmbitos 

filosóficos, sociológicos, psicológicos e educacionais. 

O termo interação adveio da física indicando “permuta”, posteriormente, esteve 

também ligado às áreas da química, psicologia e sociologia (SILVA, 2006). Atualmente, a 

interatividade vem sendo ressaltada no âmbito dos aspectos tecnológicos como “um tipo 

singular da interação” (ibid, p. 100), direcionada à forma de diálogo existente entre homem e 

máquina e através da mesma. Portanto, a interação vislumbra uma simples troca, permuta, 

mas a interatividade estende-se na profundidade da expressão humana, de sua sensibilidade, 

contemplada através da fala, da conversa, do discurso, do bate-papo, da elocução, da 

linguagem, do ouvir, do escutar, do intercâmbio humano. 

A expressão interatividade citada por Silva (2006) e a expressão “interação” defendida 

por Primo (1998) apontam uma relação mediada por computadores e num processo de diálogo 

“entre dois entes”. De forma mais sucinta, Moraes (1998) concebe a relação do homem-

homem e homem-máquina. 

A interatividade contempla-se no diálogo da interconexão virtual, podendo ocorrer em 

tempo real e não real, numa relação técnico-social de resposta que abrange a manipulação do 

conteúdo da informação (LEMOS, 2000). Quer dizer, uma relação com ou através das 

máquinas, mas num processo de contato humano, diante de um fluxo linear ou não linear, 

determinado por “ação-reação” (PRIMO, 1998), e nos eixos “reativa ou mútua” (relaciona-se a 

negociações) e “plena ou fraca” (muita ou pouca ação) (p. 6). 

Outros aspectos da interatividade apontam para a emissão e a recepção de mensagens. 

Segundo Machado (1997, p. 1), numa comunicação “verbal, audio-visual, multimídia, 

hipermídia”, a verbal considera a elocução da fala; o áudio-visual o recurso da fala e do vídeo; 

a multimídia a utilização simultânea de vários recursos de comunicação, combinando o texto, 

o som e as imagens fixas e animadas; e a hipermídia no sentido da mídia, tendo textos com 

links. 

Para Machado (apud SILVA, 2006) a interatividade, um tipo singular de interação, 

fundamenta-se nos seguintes pilares: participação-intervenção (na ação do indivíduo 

intervindo); bidirecionalidade-hibridação (uma intervenção de mão dupla, de ir e vir), 

permutabilidade-potencialidade (a intervenção que ocorrendo alteração de ambas as partes). 

Em síntese, relação participativa plena, que proporciona mudanças aos participantes. E, 

Moraes (1998) salienta os níveis da interação: indireto (proporciona resposta) e o direto 

(permite a troca entre os usuários). 
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As relações interativas não se estabelecem da mesma forma, há a emissão e recepção 

de mensagens, a inter-relação em diversas áreas relacionais, que, para Silva (2002), se reverte 

em muitos sentidos apresentado como “multisensorial” e que “permite a experimentação e a 

participação”, num processo de intervenção. 

O quadro a seguir cita as características da interatividade, nas posturas apresentadas 

pelos autores acima. 

 

QUADRO N° 2 - CARACTERÍSTICA DA INTERATIVIDADE 
AUTORES CARACTERÍSTICAS 
SILVA (2006), ao citar Arlindo Machado Participação-intervenção 

Bidirecionalidade-hibridação 
Permutabilidade–potencialidade 

LEMOS (2000) Técnico-social  
PRIMO (1998) Reativa ou mútua  

Plena ou fraca 
MACHADO (1997) Verbal 

Audio-visual 
Multimídia 
Hipermídia 

MORAES (1998) Proporciona resposta 
Permite a troca entre os usuários 

 

Diante do quadro apresentado, podemos perceber que as posturas de Primo (1998) e 

Moraes (1998) são mais semelhantes exibindo uma categorização simplificada que aponta a 

presença ou ausência da troca de informações. As de Silva (2006) e Machado (1997) são mais 

detalhadas e buscam definir uma tipologia para a interatividade. Lemos (2000) destaca o 

aspecto do diálogo, das trocas. 

Portanto, a interatividade compreende um nível de relação de profundidade e 

complexidade, não no sentido de trocas ou mudanças como propõe a interação, mas no 

envolvimento do indivíduo, com atitudes, ações e sentimentos humanos. Neste sentido, Silva 

(2006) expressa: “a interatividade chama à idéia da comunicação que eu qualificarei de 

‘discursiva’ marcada por predisposições cognitivas ou afetivas” (p. 96). Assim, o autor 

concebe a interatividade para além das simples relações com as tecnologias digitais, na 

possibilidade do indivíduo poder ouvir e se expressar na relação humana. A interatividade 

aponta para a inclusão do indivíduo num processo dialógico afetivo. 

As terminologias “interação” ou “interatividade” têm sido muito consideradas na área 

tecnológica. No entanto, enfatizaremos a expressão “interatividade” por estar inserida como 



             

 
  

43 
 

um dos tópicos de qualificação dos cursos a distância, abordada pelos Referenciais de 

Qualidade para Cursos a Distância (BRASIL, 2003).  

 

1.5.2 Aluno na EAD: interativo e autônomo 
 

Na modalidade de ensino a distância, permeada pelas TICs com os recursos virtuais, o 

aluno se insere num processo interativo de relacionamentos pessoais e não pessoais. Faz-se 

necessário que esse aluno conheça o processo metodológico definido pelo curso, saiba como 

se aprende, seja autônomo e responsável, para que tenha maior êxito no curso. 

O aluno a distância se insere no processo metodológico distinto da modalidade 

presencial, especificamente na conjuntura atual que a EAD se faz através das TICs, e se 

enfatiza a interatividade. 

Cada curso a distância possui sua configuração própria, muitos enfatizam os recursos 

interativos, outros não. Para que o aluno atue de forma coerente com as exigências, faz-se 

necessário ser conhecedor da metodologia delineada pelo curso. Os Referenciais de Qualidade 

para o Ensino a Distância (MEC, 2003), no tópico 4, ao considerar a 

“Comunicação/Interatividade entre Professor e Aluno”, cita a necessidade da instituição de 

ensino “apresentar como se dará a interação entre alunos e professores, ao longo do curso a 

distância e a forma de apoio logístico a ambos” (p. 9). Portanto, conhecer o processo 

metodológico se faz necessário para que o aluno responda com eficiência às mediações 

pedagógicas. 

Outro aspecto fundamental ao aluno, nesta modalidade educacional, é saber como se 

aprende. Atualmente não mais se concebe o conhecimento transmitido, mas construído 

através das ações do indivíduo com o meio, processo em que o conhecimento de interioriza de 

forma construída-desconstruída-reconstruída até chegar ao conhecimento consolidado, num 

constante movimento de assimilação-acomodação-equilibração (PIAGET, 1983). Nesta 

perspectiva, Silva (2006) chama à atenção, do aluno, para que o mesmo venha agir de forma 

ativa, posicionando-se, ao considerar que “o aluno só conhece se atuar, dialogar no sentido da 

imersão, navegação, exploração, conversação e modificação” (p. 191).  

No processo educacional a distância, a ação do aluno direciona-se à interatividade 

com: os recursos tecnológicos, os conteúdos de ensino, as relações com colegas e professores. 

Logo, as ações interativas são desafiantes, mas, fundamentais. 

A interatividade nas relações humanas que ocorre entre professor e aluno, no processo 

metodológico da EAD, deve ser permeada de afetividade, sendo reconhecido por Rodrigues 
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(1998) como “toque humano” que “estimula” e “motiva” o aluno. Faz-se necessário alargar os 

espaços das redes das relações com colegas e professores, nas atividades cooperativas e 

colaborativas. Esta atividade Cruz (2006) conceitua como: “engajamento mútuo dos 

participantes num esforço coordenado para resolver um problema em conjunto” (p. 129). 

Portanto, o aluno deve agir pensando não apenas em si, mas também no colega, sendo 

afetuoso e contribuindo com a construção do conhecimento de todos que participam do 

processo educacional, numa relação de parceria, de colaboração, de ajuda mútua, pois, à 

medida que participa com o outro, também constrói e reconstrói seus conhecimentos. 

Segundo Silva (2006), o aluno no ambiente on-line deve ser instigado a interagir com 

o conteúdo, isto é, “à ‘contemplação’ dos significados propostos, à co-criação com o 

professor. E se expressa de algum modo, urdindo a teia de conhecimento com o professor. 

Navega pelos caminhos dispostos, associando elementos, dialogando com eles, explorando 

possibilidades de interpretação” (p. 192). Exemplificamos como ações interativas: ler um 

conteúdo e estudá-lo, assistir filme e discutir pontos de vistas, elaborar um texto e apresentá-

lo ao professor, etc. Tais procedimentos conduzirão à construção do conhecimento, portanto, 

vê-se a necessidade do aluno agir sobre o conteúdo, debruçar-se de forma intensiva e efetiva.  

Na relação da interatividade com o outro, o aluno em EAD insere-se num nível de 

comunicação através das plataformas virtuais de forma síncrona (em tempo real) e assíncrona 

(não em tempo real). Segundo Vygotsky, a relação de comunicação conduz à transformação 

de estruturas pessoais, as quais são interiorizadas, passando a fazer parte do indivíduo (apud 

CUBERO; LUQUE, 2004, p. 143), conduzindo-o às novas construções psicológicas. A 

comunicação abrange os aspectos intrapsicológicos do indivíduo e permite novos 

conhecimentos. Assim, aluno a distância deve aproveitar os recursos interativos 

disponibilizados na metodologia educacional dos chats, fóruns, e-mails para dialogar, 

comunicar-se, discutir, e direcionar a construção de seus conhecimentos. 

Para Landim (1997), a Internet carregada de alto grau de interatividade traz consigo a 

possibilidade de ampliar as relações sociais comunicacionais. Para a autora, a interatividade 

dá-se pelo: número de contatos e da profundidade (podendo ser mais ou menos intensiva), 

nível de relação desenvolvida (mais ou menos profunda), diante da cultura do grupo (com 

aspectos positivos ou negativos). A interatividade negativa refere-se a “mensagens duplas, 

paradoxais, falsas, contraditórias ou incompreensíveis” (ibid, p. 1). Como EAD é um processo 

educativo, evidentemente, a interatividade deve ser convergida para as posturas: intensiva, 

profunda e positiva. Ao vivenciar a interatividade, o aluno a distância necessita desenvolver 
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posturas afetivas, éticas, e de caráter, atuando, inclusive, com honestidade, respeito, franqueza 

e flexibilidade (PALLOFF; PRATT, 2002). 

No processo de ensino e de aprendizagem a distância, torna-se fundamental que o 

aluno seja autônomo. A autonomia indica concebê-lo com capacidade de direcionar-se, 

sozinho, na construção do seu conhecimento. Segundo Tonieto e Machado (2005), a 

autonomia “concede aos estudantes a possibilidade de tomarem iniciativas no planejamento e 

organização do seu espaço físico, tempo e métodos de estudo que irão seguir para pesquisar 

conhecimentos correlatos de seu interesse, acompanhar o programa proposto, seguir o roteiro 

e cronograma pré-determinados pelo curso” (p. 3). Logo, o aluno on-line não se insere no 

perfil de um receptor de conteúdos prontos, mas hábil em: “saber buscar, usar e socializar a 

informação; saber classificar, discriminar, selecionar e recuperar essa informação” (JOBIM, 

2006, p. 93). É, pois, um aluno capaz de se organizar e traça seus passos diante da 

metodologia definida pelo curso. 

O aluno a distância não basta ser autônomo, torna-se necessário que seja responsável 

na construção do seu conhecimento. A responsabilidade implica: ir em busca do 

conhecimento; comprometer-se com o estudo; inserir-se na cultura de ampliar seus 

conhecimentos; agir como pesquisador, na postura de investigador, de escolhas e tomadas de 

decisões e se esmera na realização das atividades no tempo solicitado. É preciso que o aluno 

seja consciente de não se limitar em “olhar, ouvir, copiar e prestar contas”, mas que “cria 

modifica, constrói, aumenta e, assim, torna-se co-autor” (SILVA, 2006, p. 191). Isto é, um 

aluno que age em direção ao desempenho das suas atribuições, exercendo eficazmente seu 

papel; preocupado em executar as atividades em tempo hábil, procurando cumprir o 

calendário do curso, considerando o desenvolvimento de todo processo educacional. 

O aluno on-line se insere diante dos novos conhecimentos. Assim, deve procurar criar 

estratégias para construir seus conhecimentos. Isto é, ao ler um texto, por exemplo, deve 

identificar os pontos fundamentais do que se está estudando, refletir sobre os mesmos e 

criticá-los. Ao criticar torna-se importante verificar outros pontos de vista, compará-los e 

identificar os mais coerentes. Para tal empreendimento, pode-se utilizar os recursos interativos 

nos: chats, fóruns, trocas de e-mails, pesquisa na Internet, e expor pontos de vistas, estabelece 

relações de trocas de experiências, etc. Um aluno não se limita ao conteúdo pronto, mas vai 

em busca do conhecimento. 

O aluno on-line, na conjuntura atual da EAD, apresenta-se como conhecedor do 

processo metodológico, autônomo, responsável, que interage com colega(s) e professor(es) 

(de forma efetiva e afetiva), e, busca ampliar e construir seu conhecimento e de outros.  
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1.6 Professor-tutor: novo paradigma na EAD contemporânea 

 
A tutoria visa a orientação acadêmica, acompanhamento pedagógico e 
avaliação da aprendizagem dos alunos na EAD. Envolve o atendimento à 
educação individualizada e cooperativa numa abordagem centrada no ato de 
aprender que coloca à disposição do aluno recursos que lhe permitem 
alcançar seus objetivos no curso (MERCADO, 2006, p. 143).  
 

 

Nos dias atuais, o papel do educador tem sofrido mudanças paradigmáticas, deixando 

de ser visto como mero transmissor de conhecimentos, para exercer o papel de articulador de 

recursos para que o aluno construa seus conhecimentos.  

Da mesma forma, observamos um novo paradigma ao desempenho do tutor na 

modalidade da educação a distância. Hoje, o tutor não mais se caracteriza na função de 

acompanhar o aluno, pois suas ações assemelham-se à nova postura do professor, o qual se 

envolve no contexto de prática pedagógica.  

Segundo Machado (1997), a tutoria nasceu no século XV, no curso universitário 

seguindo uma abordagem religiosa de conduta e fé. No início do século XX, quando o ensino 

a distância utilizava-se apenas da correspondência, a função do tutor era de receber e 

responder cartas, restringindo-se à função de orientador e acompanhante dos trabalhos 

acadêmicos. Atualmente, vê-se o tutor diretamente implicado com a construção do 

conhecimento do aluno. 

Para Abranches (2006), a postura do tutor na EAD está diferentemente reconhecida 

nas quatro fases, nesta modalidade de ensino. Na primeira, com o curso por correspondência, 

o professor não possui a centralidade de atividades em relação à sua postura no ensino 

presencial. Na segunda, em meados do século XX, com a ênfase ao ensino por meio do rádio 

e da TV, pouco se enfatizava a presença do tutor, este se assemelhava ao professor da Grécia 

Antiga, o que dava suporte ao ensino, sem participar diretamente do processo. Na terceira 

fase, ampliam-se as funções do tutor, revelando-se como agente do processo de interação nas 

relações humanas. E, na quarta fase, vivenciada nos dias atuais, o tutor surge com ações 

determinadas, participa diretamente do processo educacional, na concepção atual de 

professor.  

Confirma-se o que disseram Abranches (2006) e Almeida (2007) quando a EAD 

centrava-se na TV, rádio e material impresso, pouca atenção era dada ao tutor, responsável 

apenas em orientar e tirar dúvidas dos alunos; agora, assume a posição de docente, 
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participante do processo da aprendizagem dos alunos, no qual alunos e professores tornam-se 

sujeitos ativos da aprendizagem. 

Diante de tais mudanças, questionamos: o que de fato mudou na atividade profissional 

do tutor a ponto de perceber sua prática no contexto de prática pedagógica? 

Reconhecemos a mudança profunda na postura do tutor. Antes, detinha-se em agir de 

forma pré-determinada. Atualmente, concebemos como professor atuante, que integra e 

interage no processo educacional. 

Um educador interligado ao aluno preocupa-se com a construção do conhecimento do 

aluno, de tal forma que se torna reflexivo quanto a seus posicionamentos e a sua prática, a 

ponto de investir em sua formação para que possa atuar de modo eficaz, nesta modalidade 

educacional. 

A mudança paradigmática do tutor o introduz na função de professor que procura gerir 

o processo de ensino e aprendizagem num novo patamar de atuação, recorrendo das 

potencialidades das tecnologias da informação e da comunicação (TICs) para implementar o 

ensino. Busca oferecer diversidades de recursos para se construir o conceito acadêmico, 

proporcionando subsídios aos alunos para que ampliem seus conhecimentos. Logo, o tutor 

não deve possuir uma visão limitada, mas cada dia deve procurar alargar seus conhecimentos 

para atuar de modo eficaz e eficiente, considerando seu compromisso educacional. 

O tutor inserido na EAD contemporânea pode conduzir o processo de ensino a novos 

significados para si e para o aluno, ao inserir-se na postura de uma ação, com competência. E, 

procurar refletir sobre sua prática, não de forma contemplativa, mas visando propor 

modificações necessárias enriquecendo-a para que haja um ensino significativo. 

As ações do tutor no processo de ensino na EAD contemporânea podem ser 

consideradas como desafiantes, de tomadas de posições, de compromissos com a educação de 

qualidade. Inserido na metodologia de ensino o tutor é desafiado a desempenhar nova postura 

pedagógica, de forma ativa no processo ensino e aprendizagem. 

No Brasil há uma realidade de modelo de tutoria, como exemplo, no curso da UAB em 

que se constatam dois tipos de tutores: o presencial e o virtual ou para atividades à distância. 

Estes papéis não estão muito claros na literatura da EAD, inclusive não se encontra muito 

respaldo sobre o tutor presencial. No entanto, na UAB tais profissionais oferecem suporte aos 

alunos, os presenciais nos pólos e os virtuais num atendimento on-line, sendo elo de ligação 

entre o aluno e o professor conteudista. 

Segundo Abranches (2006), ao classificar o tutor na nomenclatura de “professor-tutor” 

na EAD contemporânea, eleva-se o tutor à posição de saber-fazer, de saber-agir no processo 
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educacional, exercendo plenamente a habilidade de professor na EAD. Neste sentido, 

assumimos a postura apresentada por Abranches (2006) de “professor-tutor” por considerar 

que na nova conjuntura da EAD contemporânea o tutor assume plenamente a postura de 

professor por planejar e direcionar o ensino de forma eficaz, acompanhando o aluno e 

avaliando-o em todo o processo educacional e sendo responsável pela formação do aluno. 

Portanto, o tutor no perfil atual possui papel de: planejador do ensino, participante do 

processo do ensino e da aprendizagem, avaliador do aluno, integrante da formação 

continuada. Tais aspectos serão contemplados a seguir, aprofundando a discussão sobre os 

mesmos. 

 

1.6.1 Professor-Tutor: como planejador do processo de ensino e da aprendizagem 
 

Atualmente, a postura do tutor se insere no perfil de educador. Vê-se claramente esta 

mudança paradigmática, pois antes o tutor era um orientador de estudos e hoje tem a função 

ampliada para a de professor.  

Segundo Almeida (2007), a atuação do tutor como professor está diretamente 

relacionada ao perfil do curso, isto é, se o curso possuir visão de ensino transmissivo ou 

instrucional. A postura do tutor se configura como instrutor, e, se a visão do curso for de 

processo de construção do conhecimento, o tutor age na perspectiva da atuação intensiva no 

processo de ensino e de aprendizagem. 

Portanto, faz-se necessário que as ações do tutor estejam definidas no Projeto 

Pedagógico do curso, de modo claro, e que sejam divulgadas de forma explícita, diante da 

proposta metodológica. Tal aspecto deve ser observado por aqueles que desejam inserir-se 

como professor nesta modalidade de ensino, para que não se conceba como instrumento 

reprodutor, mas atue de forma consciente na construção de uma prática educativa promotora 

de um ensino qualitativo e ético, direcionada à transformação de uma sociedade mais justa e 

igualitária. 

Para que o atual tutor seja “agente” (VOIGT; LEITE, 2004), deve estar consciente de 

seu papel como educador. Como “agente”, o tutor atua no processo de ensino e na elaboração 

do material didático a ser utilizado. 

No aspecto organizacional, vislumbra-se a necessidade do professor conhecer a 

estrutura da disciplina e planejar a aprendizagem (JOBIM, 2006). Propõe-se: analisar os 

conhecimentos a serem trabalhados com os alunos, considerar a forma sobre a qual o tutor 

desenvolverá sua prática (verificando os instrumentos que serão utilizados), inserir-se 
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plenamente nas ações organizacionais do ensino. Seus conhecimentos, nestes aspectos, 

refletirão em suas propostas no processo de ensino a distância, pois o trabalho educacional 

nesta modalidade se organiza de forma distinta do presencial. 

Na elaboração da metodologia, o tutor deve criar situações e estratégias de ensino 

diversificadas, reconhecendo que o indivíduo aprende de maneira diferente com ritmo e 

tempos distintos. Dentre as formas metodológicas, pode-se lançar mão da “pedagogia de 

projetos” (OLIVEIRA, 2006), o qual permite convergir para um objetivo específico, 

envolvendo diversas disciplinas, diversos instrumentos e diversos recursos virtuais. 

Vale ressaltar que a proposta metodológica deve concorrer para um ambiente 

democrático e oportunizar a metacognição (JOBIM, 2006), isto é, a construção do 

conhecimento, diante de conhecimentos científicos. Portanto, a escolha dos conteúdos 

programáticos, dos recursos utilizados, deve direcionar a possibilidade da construção do 

conhecimento e conduzir o indivíduo à autonomia e ao exercício da cidadania, como resultado 

do processo de ensino. 

Ao planejar o ensino, o tutor deve considerar o perfil do aluno, valorizar as idéias 

prévias do mesmo. As atividades devem convergir para as formas colaborativas, proporcionar 

distribuição de alunos por equipes, divisão do trabalho por etapas, discussões nos grupos e 

entre os grupos.  

Quanto aos materiais de ensino, o tutor precisa considerar: o conteúdo a ser 

trabalhado, as condições de ensino, os recursos a serem disponibilizados, e a forma de 

executar a prática pedagógica. Portanto, o tutor, como agente do aspecto organizacional, deve 

ter visão ampla do processo educativo, para que o ensino flua da melhor forma, convergindo 

aos seus objetivos. 

Ao refletir sobre o material didático e os instrumentos tecnológicos disponíveis na 

implementação do processo educacional, o tutor necessita considerar como usar as 

potencialidades das TICs, a fim de propiciar atividades que ampliem as condições do ensino. 

Isto é, não só propor uma prática educativa inovadora, mas considerar as ferramentas que 

melhor conduzam o aluno na construção dos seus conhecimentos. 

Segundo Polleck (2006), é de grande importância o planejamento dos recursos 

tecnológicos para a prática pedagógica na EAD, visando desenvolver a autonomia e a 

construção do conhecimento do aluno. Usar as TICs para alargar o contato entre professor-

aluno e aluno-informação-professor, para propor “novos modos de criar, pensar, comunicar, 

interagir, aprender e ensinar” (ALMEIDA, 2007, s/p), visando conduzir o ensino em novos 

caminhos, provocando-lhe reflexões (ABRANCHES, 2006), propor pesquisa na internet, 
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participar de uma teleconferência, assistir um vídeo ou programa de TV e conduzir um chat 

discutindo-os com os alunos, ou sugerir um trabalho analítico onde se apontem opiniões 

pessoais e seja enviado por e-mail ou num fórum para ser analisado pelo professor ou outros 

alunos, também deveria ser o papel do tutor. Espera-se, pois, do tutor saberes de professor 

envolvido no processo da elaboração do ensino e da aprendizagem, sendo capaz de atuar no 

mesmo, conforme veremos a seguir. 

 

1.6.2 Professor-Tutor: como participante do processo de ensino e da aprendizagem 
 

O papel do tutor se concebia em estimular o aluno e acompanhar seus passos. Hoje, 

inclui-se o tutor diretamente no processo de ensino. Voigt e Leite (2004) distinguem o tutor 

como “parceiros” numa perspectiva de ação mútua implicado no processo educativo. O tutor 

porta-se como educador comprometido com a construção do conhecimento do aluno 

(MERCADO, 2006). É o que Azevedo (2007) cita como “companheiros de comunidade de 

aprendizagem” ao contemplar o aluno e o professor na EAD. 

O tutor da EAD contemporânea conduz sua prática pedagógica a novos significados 

para si e para o aluno. Portanto, não se apresenta mais como aquele profissional que, 

simplesmente, acompanha o aluno para que não se evada, mas tornando-se participante da 

metodologia de ensino e da aprendizagem, no processo da construção dos conhecimentos do 

mesmo. 

No processo do ensino, o tutor fomenta a participação ativa do aluno, instiga-o a 

pensar, refletir, debater, argumentar, provoca-o a expor suas dúvidas e questionamentos, leva-

o a repensar e reconstruir posicionamentos. 

As mudanças da postura do professor-tutor na modalidade a distância se efetivam de 

forma paradigmática, sendo profundo e complexo, que não se caracteriza apenas em 

acompanhar o aluno; na nova perspectiva o tutor passa a ser participante do processo do 

ensino, logo, deve “repensar a sua prática, direcionada para o aprender a aprender” 

(MERCADO, 2006, p. 147). Requer, pois, que o professo-tutor reflita sobre os novos 

desafios, sobre as novas linguagens, sobre as novas formas de abordagens, diante das 

exigências sociais demandadas quanto à construção dos conhecimentos dos alunos e dos seus 

próprios. 

Na prática pedagógica do professor-tutor na EAD contemporânea, diante das 

potencialidades das TICs e das diversas formas de utilizá-las no processo educacional, 

ressalta-se o aspecto comunicacional, como elemento que deve ser considerado e 
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desenvolvido pelo professor, mantendo um constante diálogo com o aluno, nas possibilidades 

de contatos dos e-mails, chats, blogs, fóruns, etc. Tais recursos se inserem num patamar 

comunicacional em grande escala, numa relação de afinidade e afetividade, que pode conduzir 

o ensino numa prática mais significativa, na qual tutores e alunos podem se expressar, tirar 

dúvidas, defender questionamentos, direcionar posicionamentos. 

Para Silva (2006), o diálogo e a comunicação apresentam o sentido das “linguagens” 

(p. 35). Esta relação direciona para a afinidade e a afetividade, as quais são necessárias para 

que haja um ensino mais significativo. Na EAD a afetividade torna-se elemento motivador do 

processo de ensino, alargando os espaços, favorecendo o crescimento daqueles que delas 

compartilham e, oportunizando a construção do conhecimento. A comunicação apresenta-se 

como um dos recursos para promover a afetividade. 

O tutor ao conduzir o aluno ao diálogo, à comunicação, à exposição da fala pode 

propor trocas de experiências, exposição de posicionamentos e dúvidas, numa relação de 

atividades cooperativas e colaborativas, sabendo que a comunicação através dos recursos das 

TICs cria novas expressões lingüísticas distintas das expressões formais. Portanto, o professor 

precisa estar consciente destas características para manter uma conversação mais 

compreensível ao aluno, visando atingir o objetivo do ensino. Espera-se do tutor saberes de 

professor envolvido no processo de ensino e de aprendizagem. Logo, se requer do mesmo 

uma formação específica, como veremos a seguir. 

 

1.6.3 Professor-Tutor: na formação continuada 
 

A atuação do professor-tutor não se deve limitar ao conhecimento de décadas 

passadas, do ano anterior, do mês antecedente, do dia de ontem. Com as possibilidades de 

informação e comunicação através das TICs, em tempo real, requer-se do professor uma 

postura de atualização constante, uma vez que o conhecimento se processa numa enorme 

velocidade, na conjuntura social contemporânea. 

O tutor nos dias atuais deve assumir a postura de conhecedor das novas concepções de 

ensino para que numa visão crítica e analítica amplie seu fazer didático e metodológico, 

considerando seu compromisso social. Assim, há necessidade de uma formação continuada. 

A formação continuada para o tutor não se refere, apenas, aos saberes pedagógicos, 

profissionais, curriculares ou disciplinares. Nos dias atuais, o conhecimento das tecnologias e 

das suas potencialidades torna-se fundamental. O saber tecnológico é o que Voigt e Leite 
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(2004) apontam como o “tecnólogo educacional”, isto é, que sabe explorar adequadamente as 

TICs. 

A mudança paradigmática do tutor o introduz na função de professor que procura gerir 

o processo de ensino e de aprendizagem num novo patamar de atuação. Faz-se necessário 

recorrer das potencialidades profissionais de educador e das tecnologias da informação e da 

comunicação (TICs), uma vez que tais ferramentas integram o contexto metodológico do 

processo de ensino a distância. Logo, o tutor não deve possuir uma visão limitada, mas cada 

dia alargar seus conhecimentos para atuar de modo eficaz, conhecendo as novas concepções 

de ensino. E, numa visão crítica e analítica ampliar seu fazer didático e metodológico, 

considerando seu compromisso educacional e social.  

Atualmente, requer-se do tutor a valorização dos saberes disciplinares, pedagógicos, 

curriculares e experienciais, como apresenta Tardif (2002) ao dissertar sobre os saberes do 

professor. Como identificar tais saberes nas ações do tutor na EAD contemporânea? Os 

saberes curriculares podem ser vistos ao definir os objetivos das unidades de ensino, ao 

escolher as atividades e os materiais para o processo educacional. Os disciplinares, ao 

articular e integrar conteúdos de diferentes disciplinas. Os saberes pedagógicos e 

experienciais, quando o tutor direciona o ensino em atividades que instigam os alunos à 

reflexão, propiciando-lhes suporte necessário para conduzi-los à autonomia e ao propor 

atividades cooperativas e colaborativas para que troquem informações e dialoguem, sejam 

analíticos e críticos. 

No entanto, nem todos os professores empenham-se em habilitarem-se ao uso 

tecnológico. Podemos exemplificar com a abordagem de Cavalcante e Abranches (2006, pp. 

15-16), ao salientarem as dificuldades de se formar um quadro de professores para atuar no 

curso a distância, considerando os aspectos: “falta de familiaridade com uma dada tecnologia 

adotada pelo curso”, “desconhecimento da linguagem a ser utilizada com os alunos à 

distância, tanto nas interações on-line como na produção do material didático”, “não 

integração de metodologias e dinâmicas em uma plataforma virtual”, “desconhecimento das 

motivações que levam o aluno a estudar em tal modalidade”. 

Torna-se necessário que os professores mudem suas posturas no que se refere ao 

domínio dos saber tecnológico, considerando que já é permitido utilizar 20% das horas-aulas 

com atividades à distância (Portaria 4.059, de 10 de Dezembro de 2004, MEC). Como esta 

modalidade a distância se faz, fundamentalmente, diante das TICs (Decreto Lei nº 5.622, de 

19 de dezembro de 2005, Artigo I), assim, se exige habilidade com tais tecnologias. 
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No âmbito da EAD, Rodrigues (1998) reconhece os saberes do professor como 

culturais. Nos dias hodiernos, a formação tecnológica apresenta-se como um dos saberes 

culturais necessários ao professor. 

É fundamental uma formação inicial para qualquer profissional atuar eficazmente. Isto 

se aplica, também, ao processo educacional a distância. Logo, para se trabalhar como tutor, 

requer formação nesta modalidade. Poucos cursos se estruturam em tal formação inicial, o que 

se torna uma problemática social.  

Os cursos: “Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Tutoria para as Licenciaturas 

Diversas a Distância”, da UFPE; “Tutorias em EAD On-line”, do MEC e, “Tutoria On-line”, 

do SENAC, se colocam neste patamar, objetivando a formação inicial do tutor para inseri-lo 

no mercado de trabalho de forma eficiente, oferecendo bases teóricas e práticas, atuais, para 

atuar na modalidade EAD com fundamentos pedagógicos, curriculares e tecnológicos.  

Além da formação inicial, requer-se a todo profissional a formação continuada. Para o 

educador on-line a formação inicial e continuada se faz necessária.  

No contexto da EAD contemporânea, as formas de atualização podem destacar os 

recursos tecnológicos, as novas relações de professores-tutores, conceitos de ensino, etc. 

Segundo Almeida (2007), o professor para atuar nesta nova metodologia de ensino deve 

considerar a flexibilidade, o dinamismo e o trabalho em equipe. Tais atitudes exigem do 

profissional na educação maior autonomia, inserindo-o em comunidades virtuais.  

Na perspectiva de ensino em rede, as relações podem ser caracterizadas por trocas de 

conhecimentos, de posturas, de certezas. Os contatos expõem o educador on-line nas 

possibilidades de compartilhar dificuldades, de ajudar a dissipar dúvidas e incertezas, 

proporcionar segurança e enriquecer o fazer didático.  

Assim, a formação continuada apresenta-se como elemento formador de idéias, de 

conceitos, de saberes que podem ser ampliados e aprofundados ao tutor, capaz de atender às 

suas reais necessidades na atual conjuntura social, para que de modo crítico e reflexivo, possa 

atuar com competência, considerando seu compromisso educacional. 

 

1.6.4 Professor-tutor: como avaliador do ensino e da aprendizagem na EAD 
 

O tutor no processo de ensino e de aprendizagem, no modelo atual da EAD, se 

responsabiliza pelo processo avaliativo. 

A legislação educacional da EAD pede um sistema de avaliação de curso e de 

avaliação da aprendizagem como critério necessário para credenciamento de um curso a 
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distância. A Portaria n° 301, de 7 de abril de 1998, Art. 3°, VIII exige a: “descrição do 

processo seletivo para ingresso nos cursos de graduação e da avaliação do rendimento do 

aluno ao longo do processo e ao seu término” (BRASIL, 1998) no projeto dos cursos a 

distância. Mas, a forma de avaliar deve ser definida antes de iniciar o curso, em seu projeto, 

sendo um dos critérios para que um curso a distância seja ou não aprovado. 

Entretanto, no ensino a distância, a forma avaliativa do aluno não está definida por lei. 

A Portaria 2.253, de 18 de Outubro de 2001, apenas cita o exame final de um curso superior a 

distância como sendo presencial, como temos: “Os exames finais de todas as disciplinas 

ofertadas para a integralização de cursos superiores serão sempre presenciais” (BRASIL, 

2001). Portanto, a avaliação durante todo processo de ensino fica a critério do curso, mas a 

avaliação final deve ser presencial. 

A concepção avaliativa no curso, para que seja nitidamente reconhecida como prática 

que conduz à construção do conhecimento do aluno, deve estar respaldada pelo Projeto 

Político Pedagógico da instituição de ensino (LUIS, 2003), bem como a definição de ensino, 

de aluno, e professor, etc. Logo, cabe à instituição de ensino delinear o perfil do aluno e a 

perspectiva educacional, os quais refletirão na postura avaliativa, de modo que a avaliação 

não continue caracterizada como juíza do aluno, mas se centre como promotora da 

aprendizagem. 

As discussões teóricas sobre a avaliação direcionam os princípios organizacionais, 

curriculares, pedagógicos e administrativos da instituição de ensino. Segundo Dalben (2000), 

a avaliação deve abranger as relações internas do trabalho educacional, como “o trabalho 

docente, a organização do ensino, o processo de aprendizagem do aluno e, ainda, a relação 

com a sociedade” (p. 39). Assim, a avaliação permeia toda a extensão do processo educativo.  

Como na EAD o professor-tutor não se restringe a acompanhar o aluno, mas amplia 

suas ações no sentido da prática avaliativa (MERCADO, 2006), portanto, se reconhece a 

necessidade de se ter uma visão clara sobre o que é avaliar, como avaliar, o que se deseja 

obter da avaliação e quais os direcionamentos a serem tomados para exercer a prática 

avaliativa com eficiência na modalidade a distância. 

A tônica avaliativa, de um ensino tradicional, direciona a avaliação a verificar o nível 

da aprendizagem do aluno visando pontuá-lo, notificá-lo no final de uma ação educativa. Tal 

abordagem é apresentada como um procedimento natural que perpassou séculos. No entanto, 

as novas concepções do ensino ampliam a perspectiva avaliativa, as quais precisam ser 

reconhecidas pelo professor a fim de exercer a ação avaliativa de forma eficaz, condizente 
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com o processo educacional na postura construtivista, concebida nos dias atuais. Mas, sobre 

qual objetivo se executa a prática avaliativa?  

Diante da abordagem construtivista do ensino, a avaliação passa a ser vista como 

instrumento utilizado pelo professor para conferir o que foi e o que não foi construído pelo 

aluno, numa ação reflexiva, visando redirecionar o ensino. Neste sentido, a prática avaliativa 

está fundamentada no processo educativo, diante dos objetivos do ensino, visando a 

transformação social do aluno, exercendo papel educacional (LUCKESI, 1998). 

Torna-se importante definir os critérios avaliativos, visando saber o que será avaliado, 

diante dos objetivos educacionais. Os PCNs (1997) mostram a necessidade de que tais 

critérios sejam claros: “a atividade de avaliar exige critérios claros que orientem a leitura dos 

aspectos a serem avaliados” (p. 86). Logo, o professor deve ter consciência que a avaliação da 

aprendizagem do aluno deixa de ser, apenas, a função final, passa a ser concebida visando 

alcançar os objetivos do ensino. 

Com tal concepção, faz-se necessário que o professor reflita sobre a prática avaliativa 

num processo de “reflexão-ação-reflexão” (DALBEN, 2000, p. 41). A reflexão é feita sobre o 

planejamento avaliativo, os conhecimentos consolidados e os não consolidados pelos alunos e 

sobre os novos elementos que proporcionem subsídios para reconduzir o ensino. Assim, a 

análise avaliativa do aluno contempla verificar os erros e acertos, instrumentos para se 

repensar a prática educativa, especificamente, diante do erro do aluno, ao se caracterizar como 

“manifestação de uma conduta não-aprendida” (LUCKESI, 1998, p. 57), visando replanejar a 

prática educacional e avaliativa. 

Os discursos avaliativos caracterizam a avaliação como difícil e complexa, a ponto de 

ser considerada como “fonte de stress e preocupação” (PERRENOUD apud FERNANDES, 

2003).  

Na educação a distância, o processo avaliativo ao ser realizado na web propicia o 

surgimento de novos desafios, inerentes a esta modalidade educacional hoje. Neste contexto, 

uma das formas de amenizar a problemática avaliativa é apresentar os critérios avaliativos aos 

alunos para que saibam o que e como serão avaliados. Segundo Palloff e Pratt (2002, p. 180), 

os critérios devem ser bem explicitados, permitindo que o próprio aluno tenha condições de se 

auto-avaliar e avaliar os colegas. 

O professor ao estabelecer os critérios avaliativos diante dos objetivos do ensino pode 

lançar mão dos recursos tecnológicos com atividades síncronas ou assíncronas, de modo 

individual ou em grupo. Mercado (2006) considera as atividades colaborativas como 

propulsoras da autonomia no processo de ensino e de aprendizagem, também apresentadas por 
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Jaeger e Accorssi (2007), propícias ao processo avaliativo por permitirem revelar as 

construções dos conhecimentos dos alunos. 

A prática avaliativa não se remete apenas à concepção do aluno ao verificar sua 

aprendizagem, mas também se direciona ao professor por falar muito de sua postura, 

direcionado à ação de ensinar (SPINILLO, 1995). Portanto, a avaliação refere-se ao 

conhecimento construído e ao processo do ensino revelando não só julgamento das 

habilidades dos alunos, mas também, do professor, da instituição, abrangendo uma visão geral 

de todo processo educativo. Na EAD, este procedimento também se faz necessário para uma 

educação de qualidade na condução do aluno para uma efetiva construção do conhecimento. 

De acordo com Bloon, Hastings e Madaus (1971), “o julgamento do aluno, o do professor ou 

do programa [...] é feito em relação à eficiência da aprendizagem ou do ensino” (p. 129). 

E, quais são os atuais discursos avaliativos na EAD contemporânea? Que 

possibilidades estes discursos trazem aos alunos? Ressaltamos as posturas avaliativas: 

formativa ou mediadora; contínua ou constante; diagnóstica ou prognóstica, somativa ou final. 

Cada uma revela direcionamentos ao processo avaliativo, que devem ser considerados, os 

quais são discutidos a seguir. 

 

1.6.4.1 Avaliação formativa ou mediadora na EAD contemporânea 

 

A avaliação formativa apresenta-se com um maior peso no processo educativo por 

direcionar-se à obtenção de informações do processo do ensino e da aprendizagem. Estas 

informações convergem para os objetivos do ensino, visando identificar e analisar as lacunas 

existentes na construção do conhecimento do aluno e propor novos direcionamentos aos 

objetivos educacionais, processos de ensino e de aprendizagem e as próprias práticas 

avaliativas (SILVA, 2003). Caracteriza-se como um processo de “interpretação-intervenção” 

(LUIS, 2003, p. 39). Portanto, a avaliação formativa vem conduzir a investigação, a 

interpretação e a recondução do ensino, diante dos objetivos educacionais. 

Na análise, diagnosticar os erros visa possibilitar reconduzir as atividades pedagógicas 

a superar as dificuldades dos alunos. É o que Hoffmann concebe de “erro ‘construtivo’” 

(2003, p. 67), isto é, conhecer o erro do aluno e propor novos encaminhamentos. Neste 

sentido, Hoffmann chama atenção para que o professor reflita como o aluno aprende, visando 

propor-lhe atividades mais adequadas. Tal processo é chamado de “reflexão prospectiva” 

(2006, p. 36). Por exemplo, na EAD, ao identificar os erros dos alunos, propõe-se novas 

discussões nos fóruns, sugerem-se pesquisas, trocas de e-mail com questões específicas, 
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debates nos chats, etc., oferecendo ao aluno a oportunidade de trabalhar nas lacunas 

existentes, oportunizando-lhe uma formação qualitativa. 

A avaliação formativa contemplada na ação do professor-tutor deve ter um olhar 

crítico para acompanhar a construção do conhecimento do aluno, visando habilitá-lo de modo 

competente na sociedade em que vive, para que venha exercer plenamente sua cidadania 

(LUCKESI, 1998, p. 45). 

Considerando a avaliação formativa, Silva (2003) apresenta as seguintes 

características: “democrática, constante, diversificada e contínua, sistemática (metódica) e 

intencional” (p. 13). A avaliação formativa é democrática e aponta para negociações entre 

professores e alunos. No entanto, não é qualquer tipo de negociação, mas, considerando os 

objetivos de ensino, os critérios avaliativos, os instrumentos e a dinâmica proposta na 

avaliação. Neste sentido, as negociações permitem que os objetivos sejam ampliados, 

modificados ou reconduzidos no processo avaliativo e na prática de ensino, visando à 

construção do conhecimento do aluno e sua formação. 

Na conjuntura da avaliação formativa ou mediadora em EAD, o feedback se apresenta 

como um recurso alimentador do processo avaliativo, sendo elemento importante ao 

redirecionamento do ensino. Neste processo o tutor analisa os posicionamentos do(s) aluno(s), 

dando um retorno, podendo ser síncrono ou assíncrono. Nas atividades assíncronas, a 

avaliação dos exercícios enviados pelos alunos amplia a possibilidade de propor uma 

orientação mais refletida, e os alunos, por sua vez, podem refazê-los com maior profundidade. 

O feedback síncrono, mesmo que não permita uma análise tão profunda quanto a do 

assíncrono, torna-se elemento fundamental, por nutrir o “ego” do aluno de um 

acompanhamento mais próximo por parte do professor-tutor. 

A avaliação formativa deve ser diversificada, isto é, realizada em diferentes situações, 

com instrumentos distintos, reconhecendo a capacidade humana plural. Ela propõe inúmeras 

situações e possibilita uma melhor verificação da aprendizagem e dos resultados mais 

precisos. Segundo Luís (2003), deve-se propor “múltiplas linguagens” na verificação da 

aprendizagem. Por outro lado, Silva (2003) chama atenção para que os diferentes 

instrumentos avaliativos sejam coerentes com os objetivos avaliativos, e concebidos de modo 

sistemático, direcionados à qualidade do ensino. 

A multiplicidade de linguagens e instrumentos avaliativos possibilita ao professor ter 

uma visão mais nítida sobre a construção do aluno. Portanto, as atividades propostas na EAD 

devem permitir avaliar uma conversa em chats ou bate-papo on-line, uma resenha coletiva, a 

auto-avaliação, a construção de um texto individualmente, etc., na qual o professor 
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acompanha a construção do conhecimento do aluno e proporciona novos direcionamentos. 

 

1.6.4.2. Avaliação contínua ou constante na EAD contemporânea 

 

O sentido da avaliação contínua se caracteriza pela forma “constante”, direcionada à 

possibilidade de se acompanhar cada passo da construção da aprendizagem do aluno, 

seguindo de perto a rotina educativa (SILVA, 2003). Esta possibilidade da avaliação 

formativa facilita uma intervenção mais profunda do professor para se atingir uma 

aprendizagem qualitativa do processo de ensino. 

A avaliação contínua, na perspectiva de Almeida (2007) e Santos e Gitirana (2005), 

caracteriza-se como uma avaliação constante, com o mesmo propósito de diagnosticar a 

aprendizagem o que possibilita reorganizar o ensino para que seus objetivos sejam 

alcançados. 

A postura formativa da avaliação contínua revela transcender a concepção conclusiva 

e reconhece-a ao longo do processo do ensino e da aprendizagem, como propõe Silva (2003): 

a avaliação deve “superar com qualquer possibilidade de fragmentação e terminalidade na sua 

utilização, dando a este processo uma perspectiva de integralidade, coesão e coerência” (p. 

45). 

No entanto, a avaliação está carregada de ideologias, que devem ser superadas, 

deixando de exercer a dimensão de julgamento e condenação. Torna-se necessário o professor 

refletir sobre a prática avaliativa, preocupando-se com a construção do conhecimento do 

aluno, durante todo processo educativo, na perspectiva formativa ou mediadora, capacitando o 

mesmo ao exercício de sua cidadania (PERRENOUD, 2000). 

 

1.6.4.3 Avaliação diagnóstica ou prognóstica na EAD contemporânea 

 

A avaliação diagnóstica ou prognóstica permite identificar “conhecimentos e 

habilidades” (HAYDT, 1997, p. 17) do aluno, antes de se trabalhar o processo educativo. Tal 

procedimento está direcionado a identificar os conhecimentos prévios. 

Há duas perspectivas da avaliação diagnóstica: a que serve de parâmetro para se 

comparar no final do processo educativo e a que revela as possíveis dificuldades do nível do 

indivíduo diante da construção do conhecimento. Visa identificar as lacunas e contempla, 

inclusive, novos encaminhamentos, na postura mediadora ou formativa. 

A abordagem diagnóstica, também, pode ser usada na visão final do processo 
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avaliativo, isto é, ao se verificar os avanços ou não dos alunos, após uma intervenção 

pedagógica, mas considerando-se todo o processo de aprendizagem e que pode conduzir a um 

ensino mais adequado e mais eficiente (LUCKESI, 1998).  

A avaliação diagnóstica não só se concebe em constatar a construção do 

conhecimento, mas pode ser direcionada para a identificação de: “comportamentos”; 

“habilidades”; “objetivos de unidade ou curso, características, interesses, personalidade, 

background, aptidões, etc.” (BLONN; HASTINGS; MADAUS, 1971, p. 97). A avaliação 

diagnóstica concebe o indivíduo de forma integral, tratando do ser e do fazer do indivíduo.  

Na EAD contemporânea, com a utilização dos recursos tecnológicos, especificamente 

com a Internet, as atividades que enfatizam o diálogo, a conversa, o bate-papo em MSN ou 

chats, os debates assíncronos, os diálogos entre alunos e professores, podem ser fontes 

avaliativas, materiais ricos para análise (PALLOF; PRATT, 2002, p. 176), a fim de 

diagnosticar a construção do aluno, a participação, a integração com o grupo e a ação no 

aspecto social. 

 

1.6.4.4 Avaliação somativa ou final na EAD contemporânea 

 

A avaliação somativa ou final propicia verificar se os objetivos do processo educativo 

foram ou não atingidos, considerando o que foi construído pelo aluno. Todavia, é preciso 

ponderar toda formação do aluno, para fundamentar a avaliação somativa.  

A postura somativa sugere: pontuar, atribuir valor, certificar, indicar a eficiência 

daquilo que se propõe verificar. No entanto, a avaliação final não só se estabelece para 

classificar, mas é direcionada à postura diagnóstica ou prognóstica e formativa ou mediadora, 

ao se permitir reestruturar o trabalho desenvolvido. Tal procedimento tem sido usado na 

prática avaliativa da EAD, quando a avaliação final presencial recebe orientações devidas, 

permitindo refazer o trabalho. 

Cabe à instituição de ensino definir a postura da prática avaliativa, respaldando-a em 

seu Projeto Político Pedagógico, para que a ação do professor no processo avaliativo conduza 

de fato ao objetivo do ensino, visando a construção do conhecimento do aluno. 
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1.6.4.5 Avaliação no contexto na EAD contemporânea 

 
No contexto educacional da EAD, os recursos tecnológicos se apresentam como 

potencialidade ao processo avaliativo. No entanto, alguns professores não os contemplam com 

bons olhos. De uma forma geral, os problemas referem-se à falta de comprovação da 

identidade do aluno e à facilidade da cópia de trabalhos e provas. 

Para Palloff e Pratt (2002), a preocupação sobre “cola” no processo avaliativo on-line 

é irrelevante, porque existe a possibilidade de se notificar o aluno através de diversas formas, 

e apresentam, como sugestão, discussões dialogadas. Padilha (2006), ao referir-se sobre a 

“cola” no ambiente on-line, acredita que pode ser evitada com uma orientação clara e 

específica do educador, sobre o que se quer da atividade proposta. Reconhecemos que o 

diálogo estimula o pensamento crítico do aluno, o que pode servir como objeto de avaliação. 

Portanto, cabe ao professor da EAD escolher as ferramentas avaliativas e os recursos 

tecnológicos que permitam contemplar os objetivos de ensino. Neste sentido, Almeida (2001) 

chama a atenção para a necessidade de o professor conhecer as características das tecnologias. 

Da mesma forma, Palloff e Pratt (2002) alertam que antes de escolher as tecnologias deve-se 

considerar se os alunos sabem lidar com as mesmas, ou melhor, se possuem familiaridade 

com a tecnologia. Portanto, o professor-tutor deve considerar os recursos tecnológicos 

disponíveis e definir os critérios avaliativos ponderados diante dos instrumentos avaliativos 

direcionados aos objetivos do ensino. 

Na escolha dos instrumentos avaliativos e dos recursos tecnológicos torna-se 

importante verificar se são precisos ao que se pretende avaliar. Devemos pensar na sua 

praticidade (HAYDT, 1997). As escolhas não devem ser feitas por modismo, mas diante da 

eficiência para averiguar a aprendizagem construída pelo aluno. 

Na EAD pode-se utilizar como instrumentos avaliativos: discursos, debates, análises, 

argumentações, pesquisas, investigações, mensagens, elaboração de projeto, preparação de 

trabalhos, relatório de pesquisa, construção de texto, análise de textos dos colegas, auto-

avaliação, etc. A auto-avaliação nesta modalidade de ensino é bastante requerida por conduzir 

o aluno à sua autonomia. Tais instrumentos podem direcionar o aluno a pensar, argumentar, 

discutir, apresentar pontos de vista, expor concepções, etc., os quais são importantes para 

revelar a construção do conhecimento. 

Conforme Almeida (2007), a avaliação na EAD pode ser realizada individualmente ou 

em grupo. Segundo Palloff e Pratt (2002), as atividades colaborativas são importantes ao 

aspecto avaliativo, permitindo trocas e produção de conhecimentos, evidentemente, lançando 
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mão do diálogo. Estas se caracterizam como um elemento da prática avaliativa que permite 

“enviar e receber mensagens” (HOFFMANN, 2006, p. 35), a fim de verificar a construção dos 

conhecimentos do indivíduo ou de um grupo.  

Os recursos tecnológicos utilizados para avaliar na modalidade EAD podem ser 

presenciais ou baseados nos recursos da Internet e multimídia, através dos ambientes 

síncronos e/ou assíncronos, em atividades cooperativas, colaborativas e individuais. Para 

tanto, podem ser desenvolvidos nos ambientes virtuais de aprendizagem, nas comunidades 

virtuais, nos chats, nos blogs, nos e-mails, no mural, nos fóruns de discussão. Oliveira (2006) 

destaca, ainda, a exposição de galeria de arte, o up load de arquivo, etc. considerados 

instrumentos de análise por parte do professor para avaliar o aluno. 

Portanto, na EAD contemporânea, a prática avaliativa diante dos recursos das TICs 

permite contemplar a perspectiva diagnóstica ou prognóstica, formativa ou mediadora, 

contínua ou constante, final ou somativa, lançando mão de diversos instrumentos e de 

inúmeros recursos tecnológicos ampliando a perspectiva da avaliação, sendo importante que o 

professor esteja habilitado para tais desafios. 



 

 

 

 

CAPÍTULO II PERCURSO METODOLÓGICO 

 

2.1 Caracterização Metodológica 

 

A pesquisa foi definida como estudo de caso do “Curso de Pós-Graduação Lato Sensu 

em Tutoria para as Licenciaturas Diversas a Distância”, criado e oferecido pelo Centro de 

Educação (CE) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), de maio de 2005 a 

dezembro de 2006, pois nossa investigação se restringiu a este curso. 

Conforme Chizzotti (1995), o estudo de caso delimita-se como uma pesquisa na qual 

se “coletam e registram dados de um caso particular ou vários casos a fim de organizar um 

relatório ordenado e crítico de uma experiência, ou avaliá-la analiticamente” (p. 102) sendo, o 

caso, “uma referência significativa para merecer a investigação” (p. 103). E, para Lüdke e 

André (1986), “encerra um grande potencial para conhecer e compreender melhor os 

problemas da escola” (p. 23).  

Considerando as perspectivas dos autores acima, nossa pesquisa foi direcionada a uma 

situação educacional específica, a formação de professores para o exercício da tutoria, sendo 

significativa por representar um tipo de formação necessária num momento histórico de 

expansão da EAD no Brasil, e pelo curso se destacar em seu perfil, sendo: o primeiro curso a 

formar tutores em nível Federal; primeiro curso a distância em nível de pós-graduação no 

Nordeste do Brasil, em nível Federal; configurado num contexto atualizado nas abordagens da 

EAD contemporânea; organizado em módulos, em que o último convergiu para pesquisa; a 

postura dos professores se estabeleceu como conteudista e tutor; o aluno (que chamaremos de 

professor em formação) na silhueta de pesquisador. Por isso, o estudo de caso foi o método 

utilizado em nossa pesquisa. 

A decisão em analisar o referido curso se deu pelo fato do mesmo: convergir para 

formação de professores com as TICs; a necessidade e importância da formação de tutor no 

cenário da EAD no Brasil, hoje; os alunos do curso apresentarem uma monografia de 

conclusão de curso fundamentados em pesquisa prática sobre o exercício da tutoria; e, 
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reconhecendo que esta formação terá um grande impacto na oferta dos cursos de graduação a 

distância. 

No estudo de caso, do “Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Tutoria para as 

Licenciaturas Diversas a Distância”, direcionamos nosso olhar para a investigação analítica de 

quarenta e seis (46) monografias de conclusão de curso dos alunos do curso, professores em 

formação. Para investigar o teor das monografias utilizamos análise de conteúdo, discursos 

tais que se voltaram na/para a modalidade da EAD. 

Segundo Bauer e Gaskell (2002), a análise de conteúdo se caracteriza em análise de 

textos escritos, com fins de pesquisa social inserida no campo das ciências sociais empíricas. 

Conforme estes autores o “corpus” da pesquisa representa “vários trabalhos da mesma 

natureza, coletados e organizados” (ibid, p. 44). Os documentos não devem ser quaisquer 

documentos, mas caracterizados como “documentos válidos” (YIN, 2006, p. 55). 

Confirmamos tal validade por serem quarenta e seis (46) trabalhos de uma mesma natureza de 

cunho científico, produzidos pelos professores em formação, fundamentados nas vivências 

dos autores, como alunos e pesquisadores à distância, sendo resultado de reflexões teóricas e 

práticas, os quais foram apresentados como requisito avaliativo de conclusão de curso, logo, 

documentos válidos. 

A análise de conteúdo deve procurar responder o objetivo da pesquisa (BAUER; 

GASKELL, 2002 e BARDIN, 2002). Assim, a análise se direcionou em: investigar os pilares 

da EAD contemporânea expressos nas produções monográficas dos alunos em formação de 

tutores a distância. Isto é, averiguar as bases que se configuram como preocupações para os 

futuros professores para atuarem a distância na conjuntura social atual.  

Para a interpretação da análise utilizamos as funções: sintática e semântica. A função 

semântica contempla “o que se disse” e a sintática, “seu sentido” (BARDIN, 2002, p. 118). 

Assim, a análise das monografias esteve apontada ao que foi dito pelos professores e ao 

significado das suas abordagens. 

Na análise de conteúdo apesar de se identificar inúmeros dados que poderíamos 

considerar uma análise quantitativa, todavia enfatizamos a abordagem qualitativa, por se 

inserir na área das ciências humanas e sociais, ressaltando os aspectos subjetivos e 

interpretativos da pesquisa (GAMBOA, 2002). Confirmam-se os aspectos da área humana e 

social, pela pesquisa se direcionar à formação de professores, a qual visou a inserção social 

destes no contexto da modalidade de ensino a distância. Quanto aos aspectos subjetivos e 

interpretativos, consideramos ter sido uma pesquisa direcionada em investigar e traduzir as 

construções dos professores em formação no curso de pós-graduação, identificadas nas 
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abordagens das monografias de conclusão de curso, as quais se fundamentaram nas teorias 

discutidas no curso, na vivência como aluno a distância, no olhar investigativo da prática da 

tutoria, e a interpretação destes sobre a tutoria. 

A concepção dos professores em formação, descrita nas monografias de conclusão de 

curso, revelou a formação recebida no mesmo. Identificamos a relação nos argumentos 

teóricos e práticos. Os teóricos direcionados aos discursos dos módulos oferecidos e os 

práticos pelas descrições registradas nas monografias, pois o curso exigiu tal prática. 

A validade de uma pesquisa caracteriza-se pela representatividade dos sujeitos no 

universo dos mesmos (BARDIN, 2002). Neste estudo, a validade se evidenciou por terem 

sido analisadas mais de 80% das monografias apresentadas como aspecto avaliativo de final 

do “Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Tutoria para as Licenciaturas Diversas a 

Distância”, isto é, das cinqüenta e sete (57) monografias de conclusão de curso, foram 

analisadas quarenta e seis (46). Além disso, estas monografias contemplaram professores em 

formação de todos os Pólos oferecidos pelo curso, regiões de tutoria futura, garantindo a 

representação das diversas regiões do nordeste.  

 

2.2 Análise dos dados 

 

Inicialmente as monografias foram numeradas e catalogadas de acordo com a data de 

recebimento pela pesquisadora. Vale ressaltar que uma das monografias catalogadas, a de 

número quarenta e dois (42), foi enviada sem capa, e sem identificação do tema da 

monografia, no entanto, ao identificar e analisar o objetivo da mesma, foi-nos permitido 

distinguir seu foco, sendo possível analisá-la.  

De posse das quarenta e seis (46) monografias do “Curso de Pós-Graduação Lato 

Sensu em Tutoria para as Licenciaturas Diversas a Distância”, foi feita uma primeira leitura 

dos temas e objetivos das mesmas, num estudo piloto, visando identificar os assuntos das 

monografias e construir as categorias de análise.  

Na leitura dos temas e objetivos, efetuamos recortes, respaldando-nos em Bardin 

(2002), com os quais construímos as categorias de análise. Estas foram definidas como: o 

curso, o processo de ensino e de aprendizagem, a avaliação, os recursos didáticos, o papel do 

professor e ou/tutor, o papel do aluno, e a interatividade. O quadro 3 mostra os resultados: 
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Para registrar os temas, os objetivos e os destaques das monografias, construímos um 

quadro, anexo 1. O quadro contém: o número de catalogação (por ordem de recebimento); o 

assunto da monografia (segundo o quadro 3); e espaço para: o tema, o objetivo geral e 

extratos da monografia. 

De posse das 46 monografias, procuramos analisá-las por grupos, considerando as 

categorias de análise apresentadas na classificação das monografias, ao analisarmos todo o 

conteúdo das mesmas, de forma aprofundada, conforme o objetivo específico 2. 

Ao analisarmos as monografias, fizemos na seguinte ordem: iniciamos com as quatro 

(4) que retrataram o perfil do curso; em seguida, as sete (7) que versaram sobre o processo 

ensino e aprendizagem; depois, as oito (8) que descreveram sobre tutoria; logo após, as seis 

(6) que salientaram o papel do aluno na EAD. Posteriormente, as três (3), sobre a 

interatividade na EAD; logo após, as quinze (15) que contemplaram a avaliação; e por fim as 

três (3) que discutiram os recursos didáticos da EAD. Nesta análise, foram realizados recortes 

aos conteúdos das monografias, também baseando-nos nas considerações de Bardin (2002), 

quando ressaltamos os aspectos fundamentais descritos nas mesmas. Na leitura de cada 

monografia, os recortes ressaltaram as considerações mais significativas das abordagens 

apresentadas, diante dos pilares da EAD contemporânea. 

Após ter lido e analisado cada grupo selecionado, procuramos analisar cada 

abordagem e verificar os pontos comuns e os divergentes das considerações destacadas. Estes 

pontos foram agrupados e classificados em sub-temas. Tal processo exigiu inúmeras voltas às 

monografias e às anotações destacadas, a fim de serem identificadas informações mais 

precisas, ou aspectos que poderiam ter passado despercebidos. Com a análise, classificamos 

os seguintes sub-temas:  

No curso: o curso arquitetado legalmente; o perfil do curso (tendências 

QUADRO 3 - QUANTIDADE E PERCENTUAL DAS MONOGRAFIAS 
CLASSIFICAÇÃO DAS 
MONOGRAFIAS 

QUANTIDADE DE 
MONOGRAFIAS 

PERCENTAGEM 
(%) (arredondado) 

I. Modelo de Curso e Gestão compartilhada 4 09 
II. Processo ensino e aprendizagem  7 15 
III. Avaliação na EAD  15 33 
IV. Recursos didáticos da EAD  3 06 
V. O papel do professor e/ou tutor 8 17 
VI. O papel do aluno na EAD 6 13 
VII. Interatividade na EAD 3 07 

Total  46 100,0 
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organizacionais do curso, o currículo, os recursos financeiros, recursos humanos, material 

didático para o ensino, horário de funcionamento: tempo e local de estudo), processo de 

ensino. 

Na metodologia: o projeto de curso direcionando à metodologia de ensino; o 

planejamento metodológico do ensino; o conteúdo do ensino concebido na modalidade a 

distância; a avaliação parte integrante do planejamento metodológico; o professor e o aluno 

diante do processo metodológico do ensino. 

Na tutoria: docente promotor do processo do ensino e da aprendizagem; docente 

avaliador do processo de ensino e da aprendizagem; docente diante de formação específica e 

habilitado ao uso das TICs. 

No aluno: característica do aluno à distância (novo perfil na EAD contemporânea; 

conhecedor do processo metodológico da EAD; autônomo; comprometido com o estudo); 

expectativas; dificuldades. 

Na interatividade: característica da interatividade; a ênfase educativa da interatividade 

na prática educativa. 

Na avaliação: desafios e possibilidades; parte integrante do Projeto Pedagógico da 

Instituição de Ensino; avaliação inserida no planejamento e na prática de ensino; uma 

perspectiva contínua, diagnóstica e formativa; na dimensão das TICs da EAD contemporânea. 

No material didático: as tecnologias na EAD contemporânea (recursos tecnológicos, 

plataformas virtuais, pontos negativos às tecnologias); material didático impresso 

(características: dos conteúdos a serem trabalhado, dos textos complementares, dos exercícios, 

da redação do material didático, da impressão do material didático). 

A análise descrita no aspecto qualitativo salientou assuntos relevantes e/ou cruciais 

registrados pelas monografias, revelando desafios e/ou possibilidades da EAD, na conjuntura 

social atual. 

Antes da análise das monografias, pesquisamos o perfil do curso, em seus aspectos 

organizacionais e metodológicos, citados a seguir. 



 

 

 

 

CAPÍTULO III CARACTERIZAÇÃO DO CURSO 

 

O primeiro objetivo específico foi: “Identificar o perfil desenhado para o Curso de 

Pós-Graduação Lato Sensu em Tutoria para as Licenciaturas Diversas a Distância, nos 

aspectos organizacionais, conteúdo e adequação à discussão da EAD contemporânea”.  

Para alcançar tal objetivo, foi lançado mão dos documentos:  

- Projeto do Curso;  

- Textos Didáticos estudados pelos alunos, em CD-ROM;  

- Plataforma Virtual usada no curso na disciplina avaliação;  

- Artigo publicado por Cavalcante e Abranches (2006): “Uma Nova Geração de 

Educação a Distância (EAD)?” Os autores deste artigo foram os próprios organizadores e 

responsáveis pelo curso, que atuaram como professores do curso e pertencem ao quadro de 

professores-pesquisadores do uso das novas TICs no ambiente educacional da UFPE. 

 

3.1 Objetivo do curso 

 

O “Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Tutoria para as Licenciaturas Diversas a 

Distância” teve como objetivo formar tutores para o trabalho docente a distância, conforme 

citado no projeto: “formar tutores para o Programa Interinstitucional de Formação de 

Professores da NEOri [...] formar os alunos para atuarem em Educação a Distância de forma 

mais ampla” (UFPE, 2005, p. 4).  

A oferta do referido curso a distância em instituição pública teve como objetivo 

formar professores em nível de pós-graduação, especificamente, a modalidade a distância, 

procurando oferecer mão de obra habilitada para suprir as necessidades educacionais nesta 

área. 

 

3.2 Organização do curso 

 

A oferta do “Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Tutoria para as Licenciaturas 

Diversas a Distância” para a modalidade da EAD se respaldou legalmente, na democratização 
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e formação superior docente, através da resolução CNE/CES Nº 1, de 01 de abril de 2001, 

Art. 6°, que caracteriza a autonomia das universidades na criação de cursos de pós-graduação, 

oferecidos a portadores de cursos superiores. 

 

Os cursos de pós-graduação Lato Sensu oferecidos por instituições de ensino 
superior ou por instituições especialmente credenciadas para atuarem nesse 
nível educacional independem de autorização, reconhecimento e renovação 
de reconhecimento e devem atender ao disposto nesta Resolução. 
§ 1º Incluem-se na categoria de curso de pós-graduação Lato Sensu os cursos 
designados como MBA (Master Business Administration) ou equivalentes. 
§ 2º Os cursos de pós-graduação Lato Sensu são oferecidos para matrícula de 
portadores de diploma de curso superior (MEC, 2001, p. 2).  

 

O curso criado e oferecido pelo Centro de Educação (CE) da Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE) se inseriu na parceria com a UNIREDE Nordeste Oriental. A forma de 

consórcio é atualmente definida numa gestão cooperativa, diante da tendência nacional e 

mundial. Neste sentido trabalhou em conjunto com o “Grupo de Estudos em Novas 

Tecnologias e Educação – GENTE/CE/UFPE, a NEOri, a UFPE e a Secretaria de Educação a 

Distância/MEC” (Projeto do Curso, 2005, p. 4). A parceria visou oferecer os melhores 

recursos na oferta e administração do mesmo. 

Vale salientar que a UNIREDE Nordeste Oriental (NEOri) é formada pelas 

universidades: Universidade Federal de Alagoas (UFAL), Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE), Universidade Federal de Rural de Pernambuco (UFRPE), Universidade 

de Pernambuco (UPE), Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Universidade Estadual da 

Paraíba (UEPB), Centro Federal de Educação e Tecnologia da Paraíba (CEFET/PB), 

Universidade Federal de Rio Grande do Norte (UFRN), Universidade Estadual de Rio Grande 

do Norte (UERN), Universidade Federal do Ceará (UFCE), filiadas à Universidade Virtual 

Pública do Brasil (www.unirede.br) – UNIREDE NACIONAL. 

O referido curso, configurado na modalidade a distância, teve seu perfil direcionado 

para a tutoria nas áreas de química, física, biologia e matemática.  

O curso teve início em maio de 2005, concluída as últimas apresentações 

monográficas em dezembro 2006. O mesmo apresentou flexibilidade no cronograma de 

trezentas e sessenta (360) horas/aula, com trezentas (300) horas a distância baseado na web, e, 

sessenta (60) horas em atividades presenciais, na própria universidade. Os momentos 

presenciais foram distribuídos através de encontros no início de cada módulo, realizados em 

dois (2) dias. Cada encontro de dezesseis (16) horas teve a finalidade principal de introduzir 

os assuntos que seriam trabalhados. Nos encontros houve também momentos práticos, a fim 
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de proporcionar aos professores em formação um melhor entendimento do conteúdo a ser 

trabalhado. A ocasião oportunizou contatos entre professores em formação, professores e 

gestão do curso. Nestes, os professores em formação receberam as orientações e materiais 

didáticos para o estudo a distância.  

O curso considerou as configurações sociais dos professores em formação, permitindo 

flexibilizar o tempo de ensino e estudo, e, prazos para a entrega de trabalhos avaliativos (pelo 

corpo docente) (CAVALCANTE; ABRANCHES, 2006).  

O referido curso desenvolveu-se através dos seguintes módulos: “Fundamentos da 

Educação a Distância; Metodologias de Ensino da Educação a Distância; Organização do 

Trabalho Pedagógico de Tutoria” (UFPE, 2005, p. 4). Cada módulo apresentou suas 

respectivas disciplinas, tais como:  

 
1° Módulo: História, Princípios e Legislação da EAD; Estrutura e 
Funcionamento da EAD; Mídias e EAD; Interação e Interatividade em EAD; 
Avaliação da aprendizagem em EAD; 
2° Módulo: Psicologia da Aprendizagem aplicada a EAD; Metodologia do 
Ensino das Ciências exatas e Natureza – Geral; Metodologia do Ensino das 
Ciências Exatas e Natureza – Específica; Meios de comunicação aplicados a 
EAD;  
3° Módulo: Organização do Trabalho pedagógico; Metodologia do ensino 
superior; Orientação metodológica (CAVALCANTE; ABRANCHES, 2006, 
pp. 8-11). 
 
 

Os módulos revelam o curso voltado para uma formação profissional do tutor, com 

habilidades específicas ao professor, no processo de ensino a distância. Reconhecemos 

também a formação para uma postura de pesquisa científica ao considerarmos o módulo 3°. 

Os recursos didáticos disponibilizados aos professores em formação durante o curso 

foram: plataforma virtual, CD-ROM e material impresso. A plataforma virtual foi oferecida 

no ambiente do Virtus/UFPE. Nesta se desenvolveram atividades interativas entre os 

professores em formação e os professores do curso; e se disponibilizaram materiais e 

trabalhos. Foi elaborado um CD-ROM com os textos das disciplinas, vídeos, atividades de 

estudo e proposições avaliativas. Tais recursos apresentaram a preocupação de inserir o aluno 

em formação no uso da mídia, como se requer ao educador neste contexto educacional.  

Os professores em formação foram orientados de forma específica no sentido de 

dedicarem “2 horas diárias de estudo, sendo 2 para as tarefas virtuais no início e ao final de 

cada semana” (CAVALCANTE; ABRANCHES, 2006, p. 7). Revela a postura de aluno 

autônomo em buscar construir seu próprio conhecimento, mas sendo acompanhado de forma 

efetiva pelo professor, que recebeu orientação específica no processo de estudo. 



             

 
  

70 
 

3.3 Processo metodológico do curso 
 

O ambiente virtual esteve direcionado para utilizar a interatividade nos processos de 

ensino e de aprendizagem, a fim de propiciar trocas de informações, debates, estudos, 

avaliações, etc., sendo utilizadas diversas ferramentas como: e-mail, fóruns, chat, murais 

(CAVALCANTE; ABRANCHES, 2006).  

Ao analisarmos o ambiente virtual da disciplina de Avaliação (fóruns e chats), com a 

autorização da professora da referida disciplina, constatamos que os mesmos oportunizaram a 

comunicação síncrona e assíncrona nas ações pedagógicas, possibilitando estudos individuais 

e em grupos, beneficiando a construção de conhecimentos com atividades e produção 

colaborativa e cooperativa. Os fóruns apresentaram discussões entre os professores em 

formação com os professores do curso. Os encontros on-line se deram em dias e horas 

distintas, procurando atender à diversidade de horário dos professores em formação. As 

colocações dos professores do curso, diante dos trabalhos apresentados pelos professores em 

formação, mostraram a preocupação em oferecer o feedback, o que revelou um ensino 

comprometido com o conteúdo, acompanhando o processo de construção do conhecimento, 

no nível qualitativo educacional, no compromisso com a formação do aluno. 

Os professores do curso que ministraram a disciplina tiveram uma postura estabelecida 

na perspectiva da construção do conhecimento dos professores em formação, com amplas 

atuações na função professor conteudista e de tutor, por: construir o material disponibilizado 

aos professores em formação, planejar sua intervenção; desenvolver atividades de 

acompanhamento aos professores em formação; efetivar a avaliação destes; e participar no 

processo a ponto de estimular, incentivar, orientar, acompanhar, corrigir atividades, instigar o 

conhecimento dos professores em formação.  

No entanto, percebemos algumas atividades com dificuldades a serem desenvolvidas, 

necessitando de uma explicitação maior do professor do curso, diante dos fóruns e dos chats. 

A participação do professor do curso apontou a perspectiva da autonomia dos professores em 

formação de forma acompanhada. Evidentemente, não se pode dizer se o mesmo processo 

ocorreu nas demais disciplinas. 

No processo avaliativo, os professores do curso e em formação utilizaram os 

ambientes virtuais e presenciais. No ambiente virtual, a avaliação caracterizou-se diante da 

participação dos professores em formação, com atividades cooperativas e colaborativas de 

discussão dos textos, realização de trabalhos e exercícios, numa função diagnóstica, formativa 

e somativa. Mas, a avaliação final dos professores em formação foi exigida através da 
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apresentação oral e entrega de um trabalho monográfico, construído pelos mesmos, conforme 

exige a Decreto Lei 5.622, 19 de dezembro de 2005, Art. 4: 

 

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 (BRASIL, 2005). 
 

 

A apresentação da monografia foi realizada de modo presencial, frente a uma banca 

avaliadora composta por professores do curso. 

Portanto, o “Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Tutoria para as Licenciaturas 

Diversas a Distância” foi organizado e oferecido diante dos paradigmas atuais para a 

educação a distância com perfil individualizado. O curso organizado em parceria apresentou 

flexibilidade no currículo, diversidade metodológica e de mídias usadas na convergência 

digital, interatividade entre os professores em formação, e estes com os professores do curso. 

Tudo isso visou o processo da construção do conhecimento dos professores em formação, no 

qual o professor do curso procurou auxiliar o desenvolvimento da autonomia destes.  

 

3.4 Considerações sobre a caracterização do curso 

 

Diante dos dados pesquisados, considera-se que o “Curso de Pós-Graduação Lato 

Sensu em Tutoria para as Licenciaturas Diversas a Distância” objetivou um preparo específico 

de professores em formação em nível de pós-graduação para atuarem na área de tutoria para a 

modalidade de ensino a distância, de acordo com os atuais princípios da EAD. 

Vê-se no projeto do curso o compromisso em ofertar mão de obra capacitada para 

suprir a demanda social, diante da escassez de profissionais capacitados para esta área.  

Ao apresentar metodologia adotada com aulas presenciais e a distância, expôs a nova 

tendência de trabalho híbrido da EAD. E, diante da flexibilidade na presença das aulas, nos 

envios dos trabalhos e na avaliação, ofertou um curso mais preocupado com a construção do 

conhecimento dos professores em formação. 

Nas disciplinas escolhidas, o material elaborado com temas atuais, científicos e com 

recursos didáticos disponibilizados aos professores em formação em diversos recursos 

tecnológicos, revelou uma preocupação em conduzir os professores em formação na 
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perspectiva da autonomia e do diálogo, além do cuidado em capacitá-los para atuar de modo 

eficiente na sociedade. 

Diante da orientação específica dada aos professores em formação sobre a quantidade 

de horas diárias de estudo e de contato virtual, apontou a preocupação efetiva com a 

construção do conhecimento e o sucesso destes. Ao disponibilizar a plataforma virtual para 

um trabalho interativo nos processos de ensino e de aprendizagem, propiciando diálogos, 

troca de informações de forma síncrona e assíncrona, para atuação do professor em formação 

e do professor do curso, conduziu à percepção de um trabalho voltado à interatividade virtual. 

Concluímos que, do ponto de vista de projeto e materiais utilizados, o curso 

apresentou preocupações com as novas tendências da EAD. Assim, numa visão abrangente, 

consideramos que o curso apresentou um perfil de formação oferecido por outros cursos 

similares, para formação de tutores, revelando uma tendência mais contemporânea de EAD 

tão particular aos cursos desta geração, porém num diferencial específico, por ter sido o 

professor do curso o mesmo que elaborou o material didático e trabalhou com os professores 

em formação durante o curso e os avaliou, e ter sido direcionado aos professores em 

formação, no perfil de pesquisador. 



 

 

 

CAPÍTULO IV ANÁLISE DAS MONOGRAFIAS 

 

A Educação a Distância (EAD) nos dias atuais baseia-se nas tecnologias da 

informação e da comunicação de ponta, tais como Internet e seus recursos, que vêm 

mobilizando novos paradigmas de ação aos processos organizacionais e metodológicos da 

nova conjuntura educacional. O aspecto metodológico se direciona em conduzir o aluno em 

novos processos de ensino e de aprendizagem, visando sua construção do conhecimento por 

meio destas tecnologias. 

Para identificar os discursos sobre esta nova tendência da EAD contemporânea nas 

monografias dos professores em formação do “Curso Pós-Graduação Lato Sensu em Tutoria 

para as Licenciaturas Diversas a Distância”, foram levantados e classificados os temas, 

objetivos e considerações apresentadas nestas monografias. Em seguida, analisamos como a 

EAD contemporânea tem sido discutida e qual sua importância e relevância nas mesmas.  

Apresentamos a seguir os resultados das monografias analisadas. Cada tópico refere-se 

a uma categoria de análise. Os textos escritos entre aspas são extratos transcritos das 

monografias usados para exemplificar as abordagens que foram consideradas, e a expressão 

(mon.) refere-se à palavra monografia. 

 

4.1 O CURSO NA EAD CONTEMPORÂNEA 

 

Das 46 monografias analisadas, quatro (4) dissertaram sobre os aspectos 

organizacionais do curso a distância, catalogadas nos números 11, 26, 37 e 42. Estas quatro 

monografias estiveram fundamentadas em estudos bibliográficos, pesquisas de campo, 

entrevistas e questionários. E, foram identificadas com os seguintes temas:  

- Paralelo do curso a distância com o presencial, considerando a organização e os 

recursos disponíveis. 

- Perfil do curso em EAD e a evasão do ensino a distância.  

- Caracterização do curso diante do seu contexto social. 

- Organização do curso e o desempenho dos alunos. 

Na análise, destacamos alguns pontos que se apresentam como fundamentais para a 

estruturação de curso a distância, tais como: a legislação do curso; a importância de 
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considerar os aspectos organizacionais e objetivos do curso; o quadro docente e o público 

alvo; os recursos disponíveis; a definição metodológica. Tais aspectos foram caracterizados 

como distintos dos cursos presenciais, sendo relevantes e inter-relacionados para que haja 

sucesso no curso. Isto é, “instituir-se bons sistemas de EaD, com resultados de desempenho 

tão bons quanto os da educação presencial. Obviamente, tudo depende da qualidade do 

sistema de EaD como um todo” (mon. 26, p. 8) (grifo nosso). Logo, viram a importância de se 

considerar toda estrutura do curso e sua integração para o sucesso do curso. 

Nas monografias se destacaram dois pontos específicos: os aspectos legais e o perfil 

do curso, os quais foram descritos salientando-se os seguintes aspectos: 

 

4.1.1 O curso arquitetado legalmente 

 

As monografias que caracterizaram o curso em EAD expuseram a necessidade de sua 

autorização legal, no credenciamento junto ao Ministério de Educação e Cultura (MEC), antes 

mesmo de ser iniciado o curso, como temos: “a instituição interessada deve credenciar-se 

junto ao MEC, solicitando, para isto, a autorização de funcionamento para cada curso que 

pretenda oferecer” (mon. 26, p. 14). Reconhecemos que, mesmo que não tenha exposto, 

explicitamente, a lei que exige o credenciamento, a vislumbraram ao apontar o 

credenciamento como cláusula ao reconhecimento e funcionamento do curso. Inclusive foi 

citada a importância de se aguardar a publicação do credenciamento em edital, para funcionar 

o curso (mon. 42, p. 23). 

As monografias, também, ressaltaram o apoio que o curso pode receber da Secretaria 

Especial de Educação a Distância (SEED), quanto à orientação do docente e discente aos 

aspectos organizacionais e metodológicos, ao citar: “SEED [...] têm como objetivo orientar 

alunos, professores, técnicos e gestores de instituições de ensino” (mon. 26, p. 14). Houve o 

reconhecimento do apoio governamental na promoção de orientação, visando um perfil 

qualitativo, convergindo aos exemplos dos cursos: “ProInfo” e “Mídias na Educação”, que 

dão suporte ao professor para o trabalho com as TICs.  

Vê-se, pois, a necessidade do apoio dos órgãos instituídos e competentes, para que o 

curso funcione de modo legal e de forma capaz, nesta conjuntura educacional, o que se 

direciona para um trabalho em nível de cooperação acadêmica (LEITE, 2004). 
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4.1.2 Perfil do curso 

 

As monografias que consideraram o curso em EAD apresentaram seu perfil nos 

seguintes aspectos: tendências organizacionais do curso; o currículo, os recursos financeiros, 

recursos humanos, material didático para o ensino, estrutura física do Pólo, horário de 

funcionamento e tempo do curso, e o processo de ensino, os quais foram aprofundados a 

seguir. 

 

4.1.2.1 Tendências organizacionais do curso 

 

As referidas monografias apresentaram como tendências organizacionais do curso: 

“Instituições isoladas; Associações e Consórcios, e Instituições exclusivamente virtuais” 

(mon. 26, p. 18). 

As “Instituições isoladas” e “Instituições exclusivamente virtuais” foram citadas, mas 

não descritas nas monografias, expondo suas características. As tendências de “associações e 

consórcios” estiveram delineadas no termo de “parceria”, no sentido de se obter colaboração 

para formação do curso. E, direcionaram a parceria aos aspectos humanos, financeiros e 

físicos (mon. 37, p. 18), estando, pois, coerentes com os discursos atuais de organizações de 

curso, como fez o MEC e as Secretarias de Educação Estaduais e Municipais, ao oferecerem o 

curso de ProInfo. 

Ao discutirem sobre o aspecto organizacional do curso, as monografias estudadas não 

indicaram um modelo ideal de curso a distância, estando coerente com a postura de Moran 

(2003) sobre a multiplicidade de oferta de curso. Tais considerações revelam que os 

professores formandos compreenderam que os perfis dos cursos a distância podem ser 

diversos e definidos pela instituição de ensino que ministrará o curso. Reconhecemos que 

estão respaldados pela Lei 5.622/2005, de 19 de dezembro de 2005, Art. 12° - VI, e Art. 13º, a 

qual exige que se estabeleça este perfil através do Projeto Político Pedagógico do curso. 

 

4.1.2.2 O currículo 

 

As monografias analisadas descreveram a importância de se ter um currículo que 

oriente o ensino apresentando-o como norteador da trajetória do curso. Citaram-no na 

possibilidade do mesmo nortear o aluno na seleção do curso, capaz de integrá-lo à vida social. 

Embora não se tenha descrito explicitamente, os critérios usados para elaborar o 
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currículo foram concebidos diante da demanda social. Tal concepção se efetuou diante da 

afirmação: “o uso da EaD no ensino superior promove a transformação do aluno: agora ele é 

sujeito histórico do seu próprio ambiente, buscando desenvolver a consciência crítica que leve 

a trilhar caminhos para a construção de um mundo melhor” (mon. 11, p. 8). E, concebido 

como sendo definidos com antecedência, quando lemos: “apresentaremos a proposta do Curso 

de Aperfeiçoamento para Professores do Ensino Médio via Vídeo Conferência [...] O 

Programa realiza um curso de aperfeiçoamento para professores de Matemática do ensino 

médio” (mon. 42, p. 4). 

Neste sentido, observamos terem descrito a necessidade de se pensar e planejar um 

currículo qualitativo, atualizado, coerente com a demanda social e estabelecido num nível de 

flexibilidade, o que se fundamenta na Lei 5.622, de 19 de dezembro de 2005, Art. 13º- III. 

Tais aspectos indicam a preocupação em habilitar o aluno para inseri-lo socialmente.  

  

4.1.2.3 Os recursos financeiros 

 

As monografias analisadas sobre o curso identificaram os recursos financeiros, das 

receitas e despesas do curso, direcionados aos recursos: humano e tecnológico.  

Quanto ao humano, se direcionaram ao administrativo, técnico, docentes e discentes, 

mostrando que cabe a responsabilidade ao “Ministério do trabalho” suprir tal área. E, se 

relacionaram ao tempo de contratos de serviços prestados à instituição de ensino. Enfatizaram 

o tempo de contrato do professor, argumentando e criticando o breve tempo, como temos: “ao 

quadro docente da ETFRN, eram contratados por serviços prestados por um período de 10 

(dez) meses” (mon. 26. p. 26). 

Os discursos das monografias incluíram os discentes relacionados à concessão de 

bolsas de estudo (mon. 26, p. 26).  

As monografias indicaram a contratação temporária para o serviço educacional, a qual 

se apresentou como tendência aos modelos atuais dos cursos de EAD, por profissionais sem 

contrato permanente com as instituições de ensino. Esta questão também foi apresentada pelas 

monografias que dissertaram sobre a tutoria, as quais criticaram esta forma, considerando os 

baixos salários oferecidos aos que fazem educação, especificamente nesta modalidade, o que 

pode comprometer o trabalho qualitativo do processo de ensino e de aprendizagem. 

As monografias assinalaram o recurso financeiro para móveis, imóveis e instalação de 

Pólos de apoio ao aluno na EAD, o fizeram numa relação de parceria, citando salas de 

informática e biblioteca adequadas e equipadas (mon. 37, p. 11), as quais se respaldam no 
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Decreto Lei 5.622, de 19 de dezembro de 2005, Capítulo II Artigo 12, que descreve a 

estrutura física do ensino a distância como cláusula ao credenciamento do curso.  

Deduzimos, pois, que os alunos ao discutirem tais aspectos visualizaram esta nova 

tendência dos recursos financeiros, a parceria, ligada aos recursos humanos e oferta de 

recursos tecnológicos, contemplados legalmente. 

 

4.1.2.4 Recursos humanos 

 

As monografias ao dissertarem sobre o curso apresentaram como recursos humanos 

em EAD: professores, servidores técnico-administrativos, supervisor, tutor e o aluno (mon. 

26, p.26). A abordagem do material humano foi conduzida às áreas: organizacional, técnica e 

metodológica do curso a distância. 

O recurso humano da área técnica foi descrito junto ao administrativo. Na análise não 

se identificaram as funções design instrucional e programador, fundamentais ao contexto 

atual, diante da estrutura virtual, nesta modalidade de ensino. 

Ao relatarem o humano da área metodológica, os autores das monografias se 

detiveram na atuação do tutor e do aluno, deixando de caracterizar o professor e o supervisor 

ou coordenador envolvidos nesta modalidade, os quais deveriam ter sido contemplados, por 

possuírem um papel fundamental e atuarem de forma distinta do ensino presencial. A omissão 

revela não terem tido uma visão aprofundada do recurso humano. 

Reconhecemos que as monografias analisadas apontaram para uma visão pedagógica 

ampla da EAD, quando descreveram o papel do tutor na função de acompanhar o aluno no 

processo de ensino (mon. 42, p. 6), conduzindo-o à construção do conhecimento, e quando 

apresentaram o perfil do aluno como adulto, autônomo, disciplinado aos prazos (mon. 26, p. 

12). Estas abordagens são coerentes com as monografias que dissertaram sobre o professor-

tutor e o aluno. 

As monografias analisadas descreveram o papel do tutor e de aluno coerentes com os 

discursos dos teóricos nesta área educacional, revelando a visão pedagógica ampla da EAD. 

Todavia, não detalharam todas as áreas exigidas ao contexto educacional desta modalidade de 

ensino ao ser deixado de citar o design e o programador, necessários na conjuntura atual. 
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4.1.2.5 Material didático para o ensino 

 

As monografias que dissertaram sobre o curso se preocuparam em descrever o 

material didático para o ensino, como responsabilidade da oferta do curso, caracterizando-o 

diante dos aspectos: material impresso e recursos tecnológicos. 

Quanto ao material impresso, identificamos que assinalaram ser: 

- detalhado (mon. 11, p. 12), este coincide com as monografias que dissertaram sobre 

o material didático na EAD.  

- de qualidade (mon. 42, p. 23), o que revela a preocupação com o aluno e com a 

proposta de ensino; 

- acessível à prática do professor (mon. 42, p. 24), converge ao “saber-fazer” do 

professor, conforme Abranches (2006).  

Os recursos tecnológicos estiveram convergidos à nova perspectiva da EAD 

contemporânea. Foram descritos múltiplos recursos, como: “e-mail, Internet, BBS’s, 

audioconferência baseada em telefone e videoconferência” (mon. 26, pp. 12,13), o “CD-ROM, 

hipertexto, chat, quadro, giz” (mon. 42, p. 6). A diversidade considerou os alunos, ao vermos: 

“procuramos adaptar-nos às diferenças individuais, respeitar os diversos ritmos de 

aprendizagem, integrar as diferenças locais e os contextos culturais” (mon. 37, p. 8). Tal 

abordagem condiz com perspectiva multidimensional do desenvolvimento cognitivo citado 

por Vergnaud (apud MAIA, 2000, p. 38), valorizando inúmeros recursos disponibilizados 

para se construir o conhecimento. Estas abordagens estão condizentes com as monografias 

que dissertaram sobre o material didático da EAD. 

Identificamos críticas coerentes. A monografia 42 enfatizou um curso que usou um 

único recurso tecnológico, a videoconferência, relacionando-o ao baixo nível da 

aprendizagem dos alunos no referido curso, censurando: “Pensando em baratear cada vez 

mais [...] o projeto como um todo, é que existe uma ‘grande insistência’ em continuar a 

trabalhar com a mesma tecnologia, desenvolvendo-a a cada ano” (mon. 42, p. 24). Esta crítica 

revela o conhecimento dos alunos quanto à importância da diversidade de recursos 

tecnológicos, de forma integrada, nas propostas pedagógicas à distância. 

A monografia 26 apontou o uso da multimídia justificando atender e motivar os alunos 

(p. 7), mas não teceu argumentos direcionados a construção do conhecimento. Esta lacuna 

revela a falta de nitidez da importância da diversidade dos recursos para a construção do 

conhecimento, como abordou Vergnaud (apud MAIA, 2000). 

Nas entrelinhas destes discursos monográficos, vê-se o uso das tecnologias como um 
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consenso cultural nesta modalidade de ensino e concebe-se como um novo paradigma, o uso 

das múltiplas mídias, numa postura construtivista. 

 

4.1.2.6 Horário de funcionamento, tempo e local de estudo 

 

Ao caracterizar o curso, a monografia 42 (p. 5) citou o tempo direcionado ao 

funcionamento dos Pólos e os módulos, em atividades pela manhã e à tarde. O exemplo 

limitou o curso a um público específico. No entanto, a mesma monografia 42, inclusive a de 

número 37, descreveram a importância do tempo de aprendizagem dos alunos, considerando o 

valor da flexibilidade diante: das “diferenças individuais”, dos “diversos ritmos de 

aprendizagem”, das “diferenças locais e regionais” (mon. 42, p. 7) e dos “contextos culturais” 

(mon. 37, p. 8).  

Ao abordar a flexibilização do curso a distância, as monografias analisadas revelaram 

uma postura construtivista na valorização do aluno no contexto educacional, considerando a 

necessidade de diversos tempos de aprendizagem. Estes dados apresentam-se respaldados 

pelos Referenciais de Qualidade para Cursos a Distância que propõem: “assegurar 

flexibilidade no atendimento ao aluno, oferecendo horários ampliados e/ou plantões de 

atendimento” (BRASIL, 2003, p. 10). 

 

4.1.2.7 O processo de ensino 

 

As monografias que descreveram sobre o curso discutiram a necessidade de organizá-

lo ou não com aulas presenciais e inclusive no aspecto híbrido ao ser afirmado: “Assim, é 

enfatizada a conjugação adequada entre elementos presenciais e a distância bem como o 

planejamento objetivo das atividades como condições essenciais para que os sistemas de 

Educação a Distância sejam eficientes” (mon. 11, p. 11). No entanto, a tônica citada pelas 

monografias esteve direcionada à postura à distância “com as vídeo-conferências, as 

comunicações assíncronas e síncronas, tanto textuais (bate-papo, e-mail, fórum) como visuais 

(através da web-cam)” (mon. 42, p. 2). 

Ao evidenciarem o aspecto híbrido da EAD atual, as monografias estiveram coerentes 

com a nova tendência educacional desta modalidade de ensino, quanto à organização e à 

oferta do curso. Observamos que este modelo apresenta respaldo nos Referenciais de 

Qualidade para Cursos a Distância ao descrever: “Sempre que necessário, os cursos à 

distância devem prever momentos presenciais” (BRASIL, 2003, p. 10).  



             

 
  

80 
 

Os professores formandos consideraram o ensino estabelecido no processo de 

interatividade direcionando a metodologia (mon. 42, p.6), em toda sua dimensão de ação na 

relação professor e aluno (mon. 26, p. 15). No entanto, não relataram como seria a interação, 

isto é, se por diálogo, por contatos pessoais, ou outros. 

As monografias também destacaram a avaliação diante dos recursos das TICs (mon. 

42, p. 22), na perspectiva contínua e abrangente (mon. 26, p. 15), sendo o professor 

responsável por tal procedimento (mon. 11, p. 9). Vê-se o reconhecimento da importância de 

tal aspecto, o qual se caracteriza como cláusula ao credenciamento do curso. E, a monografia 

37 não contemplou o processo avaliativo direcionado ao ensino, mas na relação da avaliação 

do curso (p. 6). 

 

4.1.2.8 Outras considerações importantes 

 

Ressaltamos, aqui, outros aspectos importantes, relatados pelas monografias, como: 

- Defesa da modalidade da EAD. Ao defenderem a modalidade partiram das 

manifestações de descrédito na vida real, e procuraram argumentar sua importância, diante da 

justificativa: “uma parcela de alunos no pólo de EAD em Surubim, conseguiu realizar seus 

sonhos” (mon. 37, p. 19). Neste sentido, a monografia defendeu a modalidade a distância 

como oportunidade para quem não teve ou não tem condições de estudar no ensino presencial. 

Da mesma forma citou Moran (2006), ao apresentar o motivo do aumento dos cursos a 

distância: “pela demanda reprimida de alunos não atendidos na modalidade presencial”. 

- Crítica aos cursos que dão ênfase ao aspecto presencial. A monografia 11 teceu 

críticas aos perfis de cursos que, na conjuntura atual, valorizam mais os encontros presenciais. 

Inferimos que este professor em formação atribuiu importância à necessidade da modalidade a 

distância fazer uma educação de acordo com suas próprias especificidades. 

- Importância da elaboração de edital sobre os cursos a distância. A monografia 26 

sugeriu elaborar um edital sobre o curso. Vê-se, pois, a preocupação clara com o contexto 

legal, fundamentada pelo Decreto Lei n° 5.622, de 19 de dezembro de 2005, Art. 8º (BRASIL, 

2005). 

 

4.1.3 Considerações sobre as monografias que dissertaram o perfil do curso na EAD 

 

As monografias, ao dissertarem sobre o curso na EAD, descreveram os seguintes 

aspectos: o curso arquitetado legalmente e as tendências organizacionais do curso. No que se 
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refere às tendências organizacionais, foram detalhados: o currículo, os recursos financeiros, o 

recurso humano, o material didático para o ensino, o horário de funcionamento e o tempo do 

curso, e o processo de ensino. Inferimos que as preocupações dos professores em formação 

primaram pela qualidade dos aspectos organizacionais e metodológicos do curso. 

Ao indicarem, de forma unânime, o uso das diversas TICs na estruturação do curso a 

distância e no processo de ensino e de aprendizagem em EAD, as monografias revelaram 

posturas contemporâneas.  

Descreveram a necessidade do curso em EAD ter: uma organização adequada, uma 

metodologia mais específica para esta modalidade, permeada pelo processo de flexibilidade, e 

tendência de aulas híbridas. Assim, mostraram haver uma organização específica do curso 

nesta modalidade educacional. 

Algumas monografias não aprofundaram seus estudos sobre os temas acima, apenas 

fizeram referências breves. Cremos que a não profundidade dos trabalhos ocorreu porque as 

monografias versaram sobre temas muito específicos e variados, como exemplo: a 26, 

trabalhou especificamente a evasão escolar; a 11, apresentou um paralelo entre o ensino 

tradicional e a educação a distância; a 42, descreveu um curso conteudista, com baixo nível de 

aprendizagem e que insistia permanecer com a mesma metodologia de ensino. E, a 37, 

caracterizou aspectos sociais da uma cidade onde foi instalado o Pólo de sua pesquisa, 

relatando detalhes da infra-estrutura física do mesmo. 

 

4.2 A METODOLOGIA DE ENSINO NA EAD CONTEMPORÂNEA 

 

Sete (7) monografias do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu para Licenciaturas 

Diversas a Distância dissertaram sobre a metodologia de ensino. Estas foram catalogadas com 

os números 4, 6, 8, 12, 29, 40 e 44 e, contemplaram em seus discursos os seguintes temas:  

- Ensino num contexto de aprendizagem e auto-aprendizagem;  

- Metodologia de projetos;  

- Proposta pedagógica adequada ao sistema e região;  

- Dificuldades e estratégias no ensino; 

- Aplicabilidade da interdisciplinaridade;  

- Desafios e perspectiva;  

- Possibilidades de projetos experimentais. 

Os assuntos trabalhados pelas mesmas foram direcionados às disciplinas: biologia, 

física, química e matemática, exceto a monografia de número 6, que contemplou o tema 
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“projetos” num aspecto multidisciplinar. Os métodos de pesquisas utilizados nas monografias 

foram: pesquisa de campo via web, entrevista, pesquisa documental, observação; uso de site e 

software. As monografias 12 e 29 focaram as modalidades de ensino presencial e a distância, 

a 12 narrou o trabalho com o software Modellus e, a 29 no Website 

<www.feiradeciencias.com.br>, na disciplina física. 

Nas monografias identifica-se a necessidade de se ter uma metodologia específica de 

ensino na EAD, quando relatam: “educação a distância tem sua identificação própria” (mon.8, 

p.10), percebida diferenciada do ensino presencial, que coincide com as monografias que 

dissertaram sobre o curso.  

As monografias analisadas vislumbraram o contexto metodológico direcionado para 

formar o aluno como cidadão, tornando-o apto para atuar eficazmente na sociedade em que 

vive (mon. 44, p. 20). Percebe-se preocupação com a função educacional em habilitar o aluno 

socialmente; tal postura também esteve contemplada pelas monografias que dissertaram sobre 

o curso. 

Ao investigar as monografias que descreveram sobre a metodologia na EAD, 

salientamos suas ênfases sobre: o projeto de curso direcionando a metodologia de ensino, 

planejamento metodológico de ensino da EAD contemporânea, o conteúdo de ensino 

concebido no ensino a distância, a avaliação parte integrante do planejamento metodológico, e 

o professor e o aluno diante do processo metodológico. Estes, descritos a seguir. 

 

4.2.1 O projeto de curso direcionando a metodologia de ensino 

 

Das monografias que dissertaram sobre a metodologia, as de números 6, 8, 12, 29 e 

40, reconheceram a importância de se ter o Projeto Político Pedagógico (PPP) delineando o 

curso, o qual deve conter a proposta pedagógica que norteará sua metodologia do curso. A 

abordagem PPP está em coerência com o Decreto Lei nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005, 

Art. 10, § 1° (BRASIL, 2005), que é uma das cláusulas para aprovação do curso. E, a 

proposta pedagógica encontra-se respaldada nos Referenciais de Qualidade de Cursos a 

Distância, como item básico ao curso nesta modalidade (BRASIL, 2007). 

Neste contexto, foi citada a importância de se elaborar um planejamento pedagógico 

significativo e impactante, capaz de suprir lacunas previstas ao processo de ensino, isto é, 

“planejamento pedagógico para que as ações com projetos de trabalhos possam ser 

desenvolvidas é a opção mais válida para o enfrentamento da falta de motivação, evasão e 

repetência que assolam os diversos níveis de ensino” (mon. 6, p. 19) (grifo nosso). 
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Reconhecemos que ao conceber o planejamento pedagógico como solução para as 

dificuldades no ensino a distância, vai de encontro com a concepção das monografias que 

dissertaram sobre o curso ao relatarem que são todos os aspectos relevantes no curso e não 

apenas o planejamento. 

As monografias também citaram a elaboração do projeto por uma equipe capacitada 

definindo-a como “Equipe Multidisciplinar” (mon. 8, p. 11), reconhecendo os profissionais 

com habilidades específicas ao uso das novas TICs atuando: no planejamento, na execução do 

ensino e na avaliação, como temos: “conjunto de profissionais cada um com formação 

diferenciada com especialidades, necessária para a participação da construção do Projeto 

Pedagógico de um curso virtual, [...] estes profissionais que planejam, elaboram, executam e 

avaliam esses ambientes” (mon. 8, p. 11). Esta perspectiva se reconhece no trabalho em 

parceria nas áreas: técnica, administrativa e pedagógica, conforme as monografias que 

descreveram o curso. 

O PPP foi apresentado como definidor do perfil do aluno que se pretende formar: num 

nível de “cidadão permanentemente crítico e participativo na sociedade contemporânea” 

(mon. 45, p. 20). O perfil do aluno foi citado como o que vai direcionar a proposta 

pedagógica, o planejamento de ensino, as ações dos profissionais. As monografias ao citarem 

o perfil do aluno fundamentaram-se na LDB 9.394, de 1996, Art. 36-I (BRASIL, 1996), uma 

formação que conduz o ensino ao exercício da cidadania. 

Diante de tais aspectos, podemos inferir que as monografias que descreveram sobre a 

metodologia conceberam a necessidade do PPP, com a proposta pedagógica norteando todo 

plano de ensino. 

 

4.2.2 O planejamento metodológico do ensino da EAD contemporânea 

 

As monografias analisadas sobre metodologia na EAD revelam a necessidade de se 

planejar o ensino como responsabilidade do tutor e professor, os quais devem definir o 

conteúdo de ensino, o material didático e o processo avaliativo. O plano de ensino não foi 

estendido à equipe técnica, que esta necessita para que possa disponibilizar os recursos 

técnicos diante da forma que se pretende trabalhar, visando uma metodologia mais eficiente. 

O que parece é que os professores e/ou tutores lançam mão dos recursos disponibilizados no 

ambiente virtual. 

O planejamento de ensino foi visto como elemento indispensável nesta modalidade, 

devendo ser pensado, refletido e elaborado de modo coeso visando habilitar o aluno à vida, e 



             

 
  

84 
 

destacou-se a postura de ensino construtivista e o currículo interdisciplinar (mon. 8, p. 18). Ao 

delinear a postura construtivista se relaciona ao conhecimento construído (COLL, 1997) e à 

prática pedagógica interdisciplinar, favorecendo a construção de conceitos (CUBERO e 

LUQUE, 2004) de um conhecimento aprofundado. 

O planejamento do ensino foi apresentado como preparo antecipado (mon. 6, p.16), 

em atividades específicas, com as tecnologias inseridas no contexto da EAD contemporânea 

(mon. 8, p. 19) condizente em proporcionar a auto-aprendizagem do aluno (mon. 4, p. 3). Vê-

se que os professores em formação ao referirem-se ao planejamento metodológico 

apresentaram-se conscientes da importância da proposta de um ensino contextualizado e 

coerente na dimensão pedagógica e tecnológica. 

Citaram como propostas para as atividades metodológicas de modo individual e/ou em 

grupos e de forma cooperativa, colaborativa e interativa, conforme a tabela a seguir3:  

 
MONOGRAFIAS ATIVIDADES 

4 6 8 12 29 40 44 
Cooperativas   x x  x x 
Colaborativas x x x x  x x Grupos 
Interativas x x x x x4 x x 

Individual x x x  x5 x x 
Tabela n° 01 - Formas de atividades que promovem a construção do conhecimento 

 
 

Destas atividades, destacam-se as atividades de grupos, na relação entre: aluno-aluno e 

aluno-tutor. Mas, a de aluno-tutor de forma enfática, como por exemplo: 

                                                
3 Observação: Nas tabelas seguintes, a marca X simboliza a monografia que contém o referido dado. 
4 Concepção inferida na sugestão citada: “lista de discussões, bate-papos e e-mail” (mon. 29, p. 10). 
5 Concepção inferida pela proposta apresentada: “o aluno tem um estudo independente onde controla seu tempo, 

espaço e determina seus ritmos de estudo” (mon. 29, p. 8). 
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Ao contemplarem a relação professor e aluno, não se restringiram apenas à relação da 

construção do conhecimento, mas direcionaram à afetividade na interatividade. Mostra 

estarem coerentes com as monografias que dissertaram sobre a interatividade contemplando 

uma relação não apenas no processo de construção do conhecimento, embora seja esta a 

tônica maior. 

As atividades também estiveram direcionadas ao contato num nível contínuo, síncrono 

e assíncrono, em que a interação pode ser vista de: “um para muitos” (mon. 4) e de “muitos 

para muitos” (monografias 4 e 8). Ressaltaram o nível de intensidade da interatividade 

considerando a postura assumida pelo curso. Tal discurso está condizente com o texto de 

Moran (2003) que contempla diversos perfis dos cursos consolidando a interatividade em suas 

atividades. Ao serem propostas atividades metodológicas, direcionaram à multiplicidade da 

mídia visando oportunizar a construção do conhecimento. Tal aspecto se insere na postura de 

Vergnaud (apud MAIA, 2000) que contempla diversos recursos na construção do 

conhecimento. 

A tabela a seguir indica os múltiplos recursos tecnológicos citados. 

 

MON. REFERÊNCIA 
4  [...] mediatização das relações entre os docentes e os alunos (p. 4) 
6  [...] atividades são pensadas, permitindo uma ampla diversidade, onde 

professores e alunos podem atuar (p. 16) 
8  [...] novos recursos e metodologias para que possibilitem aos alunos no 

processo de ensino-aprendizagem, permitindo que estes possam discutir suas 
idéias e, assim, construir conhecimentos [...] com o auxilio de professores e/ 
ou tutores (p. 8) 

29  Com o uso das tecnologias da informação e comunicação (TIC) o professor 
pode tornar o aprendizado mais dinâmico, estimulando o aluno a aprender os 
diversos conhecimentos. (p. 9) 

44  [...] permite a conexão entre alunos e professores, espaços e cenários de 
aprendizagem espalhados a qualquer espaço geográfico e tempo, exigindo 
dos mesmos, novas ações [...] (p. 7) 

Tabela n° 02 – Ênfase na relação professor e aluno 
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Ao citarem os recursos descritos acima, vê-se a monografia 40 destacar o professor e 

tutor como definidor de material didático. No entanto, na prática, nem todos os cursos 

assumem tal atitude. Muitos cursos já possuem o design do curso delimitando as ações e o 

material definido. Vale ressaltar que os autores das monografias vivenciaram o curso com 

novo paradigma, onde quase todos os professores confeccionaram o conteúdo de ensino, 

ministraram aos alunos e os avaliaram. Possivelmente esta vivência tenha interferido na 

compreensão tão evidente da concepção do professor e/ou tutor como definidor do material 

didático. 

As monografias apontaram características para atividades na EAD, esboçadas como: 

diversificada, criativa, conduzida à postura crítica, contextualizada, flexível, prática, 

interativa, voltada para a autonomia pessoal e considerando o ritmo do aluno, contextualizada 

com a postura educativa. A tabela abaixo cita as monografias que apresentaram as 

nomenclaturas citadas acima. 

MONOGRAFIAS RECURSOS APONTADOS 
4 6 8 12 29 40 44 

Correio   x    x 
Material impresso/ Livros   x x x   
Hipertexto x  x x    
Mural eletrônico   x     

 

Planilha    x    
Áudio Rádio x x x    x 

TV  x x   x x 

Não 
interativo 

Vídeo 
Vídeo  x x   x x 

 Chat ou bate-papo x x x x x  x 
Fórum x x  x x x x 
E-mail ou correio eletrônico x  x x x x x 
Fax x  x    x 

Linguagem 
Escrita 

Internet (sem especificar) x  x x    
Áudio Telefone x  x   x x 

Webcan x   x    
Vídeo-conferência x x      
Simulações interativas   x     
Software interativo   x     

Interativo 

Vídeo 

Hipermídia   x     
Tabela n° 03 - Recursos tecnológicos na metodologia da EAD 
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A monografia 29 não apresentou explicitamente as características das atividades, 

possivelmente por ter direcionado seu trabalho à prática específica da física envolvendo o 

recurso da mídia a website, detendo-se a explicitar este recurso. 

Foram sugeridas atividades metodológicas na EAD contemporânea: diálogo, projeto, 

pesquisa, prática, síntese, análise, resolução de problemas, comparação, formulação de 

hipótese, interpretação e testagem de resultado, identificadas pelas monografias, a seguir: 

 
 
 

MONOGRAFIAS METODOLOGIAS 
4 6 8 12 29 40 44 

Diálogo x x X x x x x 
Projeto   X     
Prática x x X x x x  
Pesquisa/ Investigação x x X x x x x 
Síntese       x 
Reflexão  x x X x  x x 
Análise  x   x  x 
Resolução de problema  x X x   x 
Interações pessoais x x X x x x x 
Formulação de hipótese  x  x  x x 
Interpretação  x  x   x 
Testagem de resultado  x  x x  x 

Tabela n° 05 - Recursos metodológicos 

 

Das sugestões citadas, o “diálogo” foi destacado de modo específico e contemplou as 

interações pessoais, abrangendo: discurso, discussão, argumentação, numa perspectiva 

interativa bidirecional, conforme Silva (2006). E foi dirigido à “reflexão”, à “análise crítica”, 

MONOGRAFIAS CARACTERÍSTICAS  
4 6 8 12 29 40 44 

Diversificada  x x x x x x 
Criativa x x x x  x  
Conduzida à uma postura crítica x x x x  x x 
Contextualizada x x x x x x x 
Flexível  x x x    
Prática  x x x x x x 
Interativa x x x x x x x 
Voltada para a autonomia pessoal  x x x x x x 
Considera o ritmo do aluno x  x x   x 

Tabela n° 04 - Características das atividades metodológicas 
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objetivando contribuir na formação de uma sociedade crítica e reflexiva, conforme a postura 

da escola de Frankfurt (FREITAG, 1994). 

Nas referidas monografias, as propostas metodológicas se estenderam às seguintes 

temáticas: diversidade de conhecimentos, desenvolvendo o senso crítico e, voltada à 

concepção democrática, indicadas pelas monografias conforme a tabela n° 6: 

 

 

 

 

 

As monografias estudadas identificaram distintos níveis de ensino na EAD, inúmeros 

recursos tecnológicos utilizados, programações variadas, diferentes linguagens, múltiplas 

formas de construir o conhecimento e de interagir. Também frisaram a necessidade de 

elementos teórico-práticos de postura construtivista e sócio-interacionista, como os 

concebidos por Maciel (2008). 

 

4.2.3 O conteúdo de ensino concebido na modalidade a distância 

 

As monografias analisadas citaram os conteúdos de ensino fundamentados em 

conhecimentos científicos atualizados, como por exemplo: “O novo ensino apóia-se no 

paradigma de entrelaçar práticas que dão suporte aos conteúdos e permitem uma abordagem 

das disciplinas científicas de modo inter-relacionado” (mon. 8, p. 15). Destacaram como 

conhecimentos relevantes socialmente, ao vermos: “meio de assegurar aos cidadãos a 

apropriação de conhecimentos que sejam relevantes para sua atuação enquanto sujeito social” 

(mon. 40, p. 2). Logo, revelam ter uma visão de educação voltada para o seu papel social. 

Ao descreverem os conteúdos como relevantes, relacionaram os aspectos: 

significativos aos alunos, atualizados culturalmente, executados diante de uma estrutura 

curricular não linear, transversal e interligados ao trabalho interdisciplinar. Abaixo temos 

estas características, citadas pelas monografias: 

MONOGRAFIAS CONCEPÇÕES EDUCATIVAS 
4 6 8 12 29 40 44 

Diversidade de conhecimento x x x x x x x 
Desenvolvendo o senso crítico x x x   x x 
Concepção democrática x x x   x x 

Tabela n° 06 - Concepções ao processo educativo 
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O aspecto interdisciplinar foi citado por quase todas as monografias, exceto pelas 

monografias 4 e 12. Entretanto, diante das expressões citadas abaixo, inferimos terem 

concebido tal postura, como se vê: 

 
[...] pode-se citar a possibilidade de contato com um largo espectro de 
colegas, com os quais os estudantes podem colaborar numa quantidade 
bastante superior ao que podem encontrar em sua própria região, além de 
permitir o acesso a um quadro bastante extenso de professores e tutores 
(mon. 4, pp. 2-3) (grifo nosso). 

Essa aprendizagem construtivista deve ser ativa (desenvolvida com base na 
experiência), acumulativa, integrativa e reflexiva, para que os envolvidos no 
processo tracem objetivos que busquem a melhoria no processo de ensino-
aprendizagem (SIMON, 1993) (mon. 12, p. 15) (grifo nosso). 

 
Sobre o aspecto interdisciplinar, a monografia 8 destacou como elemento necessário o 

“eixo integrador” (p. 16), permitindo agregar várias disciplinas com um objetivo comum num 

trabalho construtivista. A perspectiva construtivista se insere na abordagem educacional atual 

nesta modalidade da EAD, numa ação reflexiva, de modo não linear e transversal, na postura 

da construção do conhecimento. 

As monografias ao caracterizarem a “não linearidade” e “transversalidade” retrataram 

o contexto educacional da EAD com o uso das TICs conectadas em rede e interligadas por 

links. No entanto, não citaram a interconexão de conhecimentos, que atualmente se difunde, 

como apontam Jaeger e Accorssi (2007), referindo-se a um conhecimento global da 

cibercultura. 

As monografias citaram pontos relevantes aos conteúdos, como: contextualizados 

(mon. 6, p. 9); que problematize a vida de forma prática (mon. 8, p. 17), possíveis de serem 

reelaborados (mon. 44, p. 12). Tais elementos são fundamentais na elaboração curricular, pois 

não são exigidos currículos padronizados em nível nacional, logo, a flexibilidade curricular se 

insere diante do objetivo do curso que se deseja formar. 

Quanto ao número de conteúdo se considerou a necessidade de se ter uma menor 

MONOGRAFIAS CARACTERÍSTICAS DO CURRÍCULO NA EAD 
4 6 8 12 29 40 44 

Significativo x x  x x x x 
Atualizado culturalmente x x x x x x x 
Estruturado de forma não linear  x x  x x x 
Estruturado de forma transversal  x x     
Interdisciplinar x x x x x x x 

Tabela n° 07 - Características do currículo metodológico 
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quantidade, comparado ao ensino presencial, isto é: “exige menos conteúdos e tempos fixos e 

mais processos de pesquisa e comunicação” (mon. 4, p. 8). No entanto, não se pretendeu 

disponibilizar poucos conhecimentos; ao se apresentar “pesquisa e comunicação” implica 

profundidade nos conteúdos, inclusive, as monografias 6 e 29 propõem trabalhos em projetos 

e na web, respectivamente, admitindo inúmeros conceitos e diversos conhecimentos, visando 

ampliar o conhecimento científico do aluno. 

Percebe-se que as monografias desenvolveram argumentos ao tratamento dos 

conteúdos curriculares específicos para a EAD, considerando uma formação humana capaz, 

direcionada aos conhecimentos difundidos culturalmente. 

 

4.2.4 Avaliação parte integrante do planejamento Metodológico 

 

As monografias analisadas que trataram as metodologias de ensino destacaram a 

avaliação diante da proposta de ensino (mon. 8, p. 10); de forma individual ou em grupo 

(mon. 8, p. 13) e presenciais (mon. 29, p. 13); elaborada por professor e tutor, diante dos 

objetivos de ensino (mon. 40, p. 8); citada em variados instrumentos, destacando a auto-

avaliação e pesquisa (mon. 8, p. 13), diante de recursos tecnológicos (mon. 8, p. 10). Tais 

abordagens estão em consonância com a fundamentação teórica e as monografias que 

descreveram sobre a avaliação. 

As monografias mencionaram a avaliação nas abordagens: formativa, contínua, 

somativa, diagnóstica, final e global. A tabela abaixo indica as monografias que citaram tais 

aspectos. 

 

 

 

 
 

 

 

Ao considerarem as abordagens avaliativas descritas acima, foram citadas segundo o 

conceito apresentado na fundamentação teórica. Isto é: a formativa procurando redirecionar o 

ensino, a contínua sendo realizada sempre, a somativa em dar nota, a final para ver o nível de 

construção e a diagnóstica no início para ver o domínio do aluno. A monografia 6 apresentou 

MONOGRAFIAS AVALIAÇÃO 
4 6 8 12 29 40 44 

Formativa  x x    x 
Contínua x x x    x 
Somativa   x    x 
Final   x    x 
Diagnóstica  x x    x 

Tabela n° 08 - Tipos de avaliação 
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o modo “global”, no entanto, não explicitou seu sentido. 

A monografia 40, embora não tenha citado a forma avaliativa, a concebeu em 

inúmeros recursos tecnológicos através de e-mail, fórum, e atividades interativas (p. 8). Tais 

recursos se destacam na atual conjuntura para esta modalidade de ensino idealizada 

individualmente ou em grupo e nas tecnologias disponibilizadas para o processo de ensino e 

de aprendizagem. 

As monografias 12 e 29 não citaram o aspecto avaliativo ao contexto metodológico. 

Ambas dissertaram sobre a disciplina “física” e recurso no “ambiente virtual”. Conjecturamos 

sobre o motivo destas monografias não abordarem a avaliação interligada ao processo 

metodológico e observamos que estas focaram mais o estudo das ferramentas tecnológicas: 

software Modellus (mon. 12) e Website (mon. 29) ao ambiente da EAD contemporânea. 

As monografias estudadas trataram a avaliação como elemento do processo 

metodológico do ensino, trabalhando os seguintes argumentos: critérios avaliativos diante dos 

objetivos de ensino (conforme a orientação do MEC, 2008), diversidades de instrumentos 

(com base em SANTOS; GITIRANA, 2005), variedade dos recursos tecnológicos (de acordo 

com PALLOFF; PRATT 2002), a perspectiva avaliativa formativa ou mediadora (conforme 

descreve HOFFMANN, 1994). Observamos que os alunos mostram-se consistentes teoricamente 

quanto ao conceito de avaliação. 

 

4.2.5 O professor e o aluno diante do processo metodológico de ensino 

 

As monografias que descreveram sobre a metodologia apresentaram o professor como 

responsável na elaboração da proposta metodológica de ensino e como elemento importante 

na relação com os alunos. Observamos a preocupação com o conceito de mediação 

pedagógica (mon.4, pp.4-5), apontada como a ação do professor na perspectiva da EAD 

contemporânea, como caracterizou Abranches (2006). 

O professor foi citado como agente fundamental na elaboração metodológica, no 

processo educacional, e na relação com as TICs, nesta modalidade de ensino. Como se vê: “os 

professores precisarão ser motivados a verem na net um aprimoramento e uma extensão para 

melhorar a qualidade de sua atuação profissional, ou seja, a procura de novos meios e novas 

metodologias será um estímulo adicional ao seu desempenho” (mon. 40, p. 7). Tal aspecto 

encontra-se em consonância com as outras monografias que dissertaram sobre o tutor, 

indicando sua atualização para melhor se integrar nesta modalidade de ensino.  

Algumas monografias apontaram a postura do aluno diante da metodologia proposta 
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pelo professor como importante para a aprendizagem. Ressaltaram a importância de o aluno 

ser conhecedor da metodologia de ensino antes de iniciar o curso, como vemos: “análise 

mostra como determinados alunos entram no curso de educação a distância sem ter 

conhecimento da metodologia que é aplicada no mesmo, levando-os, na maioria das vezes, ao 

desestímulo” (mon. 4, p. 13).  

Com tal evidência, observamos de modo prático dados da pesquisa citada pela 

monografia 8, onde 68% dos alunos pensaram desistir do curso e exatamente 68% não tinham 

conhecimento como se trabalhava na EAD. Portanto, a proposição da monografia 4 se ratifica 

na monografia 8. Salientaram a necessidade de se orientar o aluno na sua organização do 

tempo de estudo, na possibilidade de evitar a evasão e o insucesso nos cursos (mon. 4). 

Argumentaram que a organização do tempo de estudo propicia o aluno a não se sentir 

desestimulado ao trabalho da EAD (mon. 8). 

 

4.2.6 Considerações sobre as monografias que dissertaram a metodologia na EAD 

 

Diante das abordagens das monografias que contemplaram a metodologia na EAD, 

reconhecemos a coerência entre teoria e prática no contexto atual metodológico desta 

modalidade de ensino, estando direcionada ao aluno sob a orientação do professor.  

Observamos as seguintes características da metodologia para a EAD: distinta do 

ensino presencial; respaldada na proposta pedagógica inserida no PPP, visando inserir o aluno 

socialmente; elaborada diante de um planejamento com atividades que se estabelecem em 

nível individual, colaborativas, cooperativas e interativas, numa perspectiva de ensino 

construtivista; concebida numa prática diante de inúmeros recursos tecnológicos, 

oportunizando um manuseio de conteúdo de forma não linear; consubstanciada em conteúdos 

relevantes no contexto social; destacando o processo avaliativo formativo e contínuo; 

preocupada com o professor, atualizado para atuar com competência neste contexto e com o 

aluno autônomo e conhecedor da metodologia. 

No entanto, alguns aspectos nos chamaram atenção, tais como: a monografia 6 que 

dissertou sobre metodologia de “projeto”, mas não o integrou a uma proposta pedagógica; as 

monografias 12, 29 e 40, trabalharam as abordagens metodológicas com pouca profundidade 

para a atual conjuntura da EAD; e a monografia 44 ressaltou objetivamente o trabalho 

metodológico direcionado a EAD, mas não exemplificou atividades educativas que 

conduziriam à prática. Portanto, analisamos que estes discursos foram tímidos revelando 

necessidade de maior aprofundamento. 
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4.3 A TUTORIA NA EAD CONTEMPORÂNEA 

 

Das monografias analisadas, oito (8) teceram considerações sobre tutoria, as quais 

estiveram catalogadas nos números: 7, 13, 14, 22, 31, 35, 45 e 46. Suas abordagens 

contemplaram as temáticas:  

- Competências do tutor;  

- Prática da tutoria;  

- Principais desafios ao tutor;  

- Importância do tutor;  

- Atuação da tutoria;  

- Profissionalização e formação do tutor;  

- Papel da tutoria; 

- Mediação entre tutor e aluno. 

Considerando as temáticas acima, identificamos que as monografias abordaram o 

docente diante de um novo paradigma de ação. Para analisar estas monografias organizamos 

as temáticas a partir de 3 tópicos: o tutor como docente promotor do ensino e da 

aprendizagem; o tutor como docente avaliador do processo de ensino e da aprendizagem; e o 

tutor como docente diante de formação específica e habilitado ao uso das TICs.  

 

4.3.1 Tutor: docente promotor do processo do ensino e da aprendizagem 

 

A unanimidade das monografias que dissertaram sobre a tutoria descreveu o tutor num 

novo paradigma das ações ampliadas: de professor (mon. 7, p. 12), de educador (mon. 13, p. 

9) e/ou docente (mon. 22, p.20). O tutor foi caracterizado não mais como executor de uma 

tutoria restrita, isto é, apenas conferindo a realização das atividades pelo aluno. Mas, visto 

como produtor, direcionando o processo ensino e aprendizagem, atuando como elemento 

importante no processo do ensino ao ser caracterizado como o “cerne para um bom resultado 

do ensino-aprendizagem” (mon. 46. p. 24). Tal aspecto caracteriza-o como promotor da 

aprendizagem, como apontou Abranches (2006). Um profissional participante do processo 

educacional e um “parceiro” inserido no ensino, de acordo com Voigt e Leite (2004). 

As mudanças paradigmáticas na postura do tutor são contempladas diante das novas 

exigências sociais, considerando sua ação em atividades on-line e nos “encontros presenciais 

com os alunos” (mon. 45, p. 27). Observamos que esta postura do tutor nos remete à nova 

abordagem de ensino híbrido da EAD. Nova metodologia pede novo perfil de tutor. 
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Vê-se, pois, o tutor: agindo como “professor reflexivo e mediador na busca da 

construção do saber” (mon. 7, p. 23); inserido em preparar, criar e organizar cursos e, 

“preparar aula, currículo, programas e materiais para o ensino” (mon. 35, p. 13); capaz de 

organizar o processo de ensino (mon. 7, p. 19); criando metodologia diferente do ensino 

presencial (mon. 22, p. 21); procurando solucionar problemas (mon. 35, p. 22). Tais aspectos 

reconhecem o professor-tutor capaz de planejar a metodologia de ensino, conforme citado por 

Jobim (2006), capaz de participar da elaboração e organização de situações e estratégias de 

ensino (OLIVEIRA, 2006) e de conduzir o processo de ensino (VOIGT; LEITE, 2004). Estas 

abordagens estão consoantes com as monografias que estudaram as metodologias em EAD. 

No entanto, as ações do tutor não se concentraram apenas na organização do ensino, 

mas também como orientador acadêmico, administrador, formador e facilitador na construção 

do conhecimento (mon. 31, pp. 35-36), etc. Ou seja, as monografias analisadas mostram um 

tutor inserido e integrado, atuando com os saberes curriculares, como parceiro do processo de 

ensino (VOIGT; LEITE, 2004), implicado com a aprendizagem do aluno (MERCADO, 

2006), por: trabalhar o conteúdo (mon. 31, p. 8); envolver-se no processo avaliativo visando 

direcionar a prática e a construção do conhecimento do aluno (mon. 14, p. 15), ter uma 

“postura reflexiva” (mon. 7, p. 23), analítica de “ação-reflexão-ação” (mon. 13, p. 31). 

Tais aspectos revelam a visão da atuação do professor-tutor como sujeitos ativos 

(ALMEIDA, 2007), agindo e interagindo de forma constante, intensiva e consciente como 

educador como mostram os temas analisados: numa prática comunicacional (mon. 7, p. 9), em 

debates e estímulo à curiosidade (mon. 14, p. 15), viabilizando atividades individuais e/ou 

grupais, em ações cooperativas (mon. 35, p. 24). 

No processo educacional foi enfatizada a necessidade do tutor ser flexível para com o 

aluno, na execução do currículo e módulo (mon. 22, p.13), no processo ensino (mon. 22, p. 

20), quanto ao desempenho da autonomia do aluno (mon. 22, p.26) e na relação da construção 

do saber (mon. 31, p.10).  

A abordagem da interatividade foi citada como elemento facilitador da aprendizagem, 

no intuito de “conduzir o aluno a atitudes de autonomia” (mon. 13, p. 20), realizada em 

atividades interativas através de diálogo e debates, na visão de Silva (2006). A ação do tutor 

em direcionar atividades que conduzam o aluno à sua autonomia se insere na postura de 

Mercado (2006) e Jaeger e Accorssi (2007). A monografia 35 ressaltou a interatividade como 

característica peculiar à EAD. 

As monografias enfatizaram a função do tutor ao:  

a) Direcionar a prática e a construção do conhecimento do aluno.  
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b) Desenvolver a prática comunicacional e dialógica, reconhecendo a importância da 

troca de experiências no processo de construção do conhecimento. 

c) Viabilizar atividades individuais e/ou grupais em ações cooperativas virtuais ou 

presenciais, com atividades diversificadas para ampliar as possibilidades dos alunos de 

construir o conhecimento.  

d) Conduzir o aluno para atitudes de autonomia.  

Tais aspectos são descritos na tabela abaixo: 

 
MONOGRAFIAS FUNÇÃO DA TUTORIA 

7 13 14 22 31 35 45 46 
Direcionar a prática e a construção do conhecimento do 
aluno 

x x x x x  x x 

Desenvolver a prática comunicacional, dialógica x x x x x x x x 
Viabilizar atividades individuais e/ou grupais, ações 
cooperativas 

x x x x x x x x 

Conduzir o aluno a atitudes de autonomia x x x x x x x x 
Tabela n° 09 - Ênfase dada pelas monografias sobre a prática da tutoria na EAD 

 

Vale ressaltar que a monografia 35 não salientou o conhecimento construído, mas o 

relacionou ao conquistado (p. 18), transmitido (p. 21), assimilado (pp. 12, 21, 22), 

disseminado (p. 24), numa tendência tradicional do processo educativo.  

Quanto ao processo de ensino, foi indicado que o professor-tutor fosse capaz de agir 

com os recursos da mídia, em ambientes virtuais como comunidades, chat, e-mail, fórum, 

blog, MSN, e skyps, e em atividades como diálogo, trabalhos, debates, intercâmbios, interação 

entre pares e pesquisas em sites. A tabela abaixo sumariza este tema: 

 

Ambientes/Páginas das monografias 
Monografias 

Chat E-mail Fórum Blog MSN Comunidades  Skyps 

 7 x x    x  
13  x     x 
14 x       
22 x x x     
31        
35 x x x   x  
45 x x x x x  x 
46  x x    

Tabela n° 10 - Ambientes para atividades virtuais citadas pelas monografias 
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Tabela n° 11 - Atividades virtuais citadas pelas monografias 

 

Ao comparar as tabelas nº 10 e nº 11, percebe-se que a monografia 31 não citou 

nenhum ambiente virtual (tabela n° 10), no entanto detalhou diversas atividades interativas 

como diálogo, debate e interação entre pares (tabela n° 11). 

Os dados das tabelas revelaram que as monografias estudadas valorizam o diálogo, a 

interação, a comunicação, conforme Almeida (2007). A comunicação como aspecto de maior 

destaque revela novos modos de aprender e ensinar na modalidade a distância, numa relação 

de toque humano conforme considerou Rodrigues (1998). A este respeito Corbella (2007) 

coloca que “El trabajo cooperativo se está abriendo paso con fuerza en el proceso de 

aprendizaje a distancia, consolidando nuevos recursos y formas de trabajar muy acordes con 

las exigencias profesionales y de relación humana de nuestro siglo” (s/p).  

Constatamos que as monografias apresentaram o papel do tutor não mais restrito à 

função de estimular e orientar o aluno, mas integrado ao processo de ensino, atuando na 

organização e na condução do ensino e da aprendizagem, através das TICs. Ou seja, 

envolvendo-se plenamente na construção do conhecimento do aluno. Isto revelou a 

compreensão da nova postura do tutor inserido nas diversas atividades no processo de ensino 

e de aprendizagem da EAD contemporânea. 

 

4.3.2 Tutor: docente avaliador do processo de ensino e da aprendizagem 

 

As monografias que trataram da tutoria também salientaram o processo avaliativo 

como elemento intrínseco à função do tutor, como temos: “a tutoria, trabalho este que vai do 

atendimento, a orientação até o sistema de avaliação” (mon. 45, p. 7). 

A monografia 45 caracterizou o processo avaliativo como complexo, e a monografia 

22, ao citar o aspecto legal, exemplificou a auto-avaliação como forma avaliativa. As demais 

Atividades / Páginas das monografias Mon. 
Diálogos/ 
Conversas  

Trabalhos Debates 
/Fóruns 

Inter- 
câmbios  

Interação  
Entre pares 

Pesquisas 
em sites 

 7 x x x x x  
13 x    x x 
14   x  x  
22 x    x  
31 x  x  x  
35  x    x 
45 x x   x  
46 x    x  
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monografias não citaram outros instrumentos avaliativos. Os fatos citados quanto à 

complexidade e à auto-avaliação formam identificados nas monografias que dissertaram a 

metodologia de ensino, o que também foi enfatizado pelas monografias que trabalharam 

especificamente o processo avaliativo. 

A importância de se avaliar de forma crítica, conforme Almeida (2007) e Santos e 

Gitirana (2005), foi identificada na monografia 14.  

As monografias também citaram a avaliação diante da habilidade do aluno (mon. 14, 

p. 15), nas posturas diagnóstica e formativa (mon. 35, p. 12) e final (mon. 7, p. 22). O 

processo avaliativo foi considerado variado e criativo (mon. 7, p. 12). 

A concepção formativa do processo avaliativo foi citada ao descrever “servindo para a 

decisão dos novos passos que este professor deve dar” (mon. 35, p. 12). Logo, se insere na 

esfera da tomada de decisões direcionadas ao ensino, conforme Santos e Gitirana (2005) e 

Mercado (2006) colocam. 

A avaliação diagnóstica diante da concepção citada por Luckesi (1998) e destacada 

por Santos e Gitirana (2005), visando a verificação da aprendizagem, foi observada nos 

termos: o desempenho dos alunos (mon. 31, pp. 35-36), construção dos conhecimentos (mon. 

35, p.12) e o processo de ensino (mon. 7, p. 21) (mon. 14, p. 15). E, também, identificamos 

nova abordagem avaliativa, ao citarem a avaliação direcionada ao programa de ensino, ao 

conteúdo (mon. 14, p. 5), aos módulos (mon. 13, pp. 9 e 24). Neste sentido, o professor-tutor 

se incluiu na função de acompanhar o processo do curso estando diante da visão de Bloon; 

Hastings; Madaus (1971), no sentido final. 

Nestas monografias estudadas não identificamos a preocupação com clareza de 

critérios da avaliação, nem com o tratamento específico dos “erros” e dos “acertos” 

(SANTOS; GITIRANA, 2005), como vimos nas monografias que dissertaram sobre a 

metodologia e a avaliação. 

Reconhecemos nas monografias estudadas as visões avaliativas formativa, diagnóstica 

e final, indicando a análise da construção do conhecimento e participação do aluno. Também 

constatamos uma concepção de tutor avaliador, que participa deste processo junto ao aluno. 

Isto nos pareceu muito importante, uma vez que nos modelos de EAD usados no Brasil existe 

uma hierarquia nas ações docentes que vai desde o professor produtor ao tutor presencial. 

Parece-nos que as monografias estudadas vão de encontro a esta forma de organizar o 

trabalho docente, discutindo esta divisão do trabalho docente e a ampliação da participação do 

tutor que age, interage, avalia e atua plenamente no processo educacional.  
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4.3.3 Tutor: docente diante de formação específica e habilitado ao uso das TICs 

 

As monografias que consideraram o novo perfil de tutor se respaldaram legalmente 

quanto à necessidade de uma formação acadêmica complementar para este docente, diante das 

exigências de seu trabalho, citando:  

 

A formação acadêmica do tutor vem ganhando destaque no cenário nacional, 
nunca se discutiu tanto a formação como nesta década devido, em parte, pelo 
grande incentivo do governo federal com política de incentivo a formação na 
modalidade à distância para alcançar um número cada vez maior de pessoas 
(mon. 7, p. 7). 

[...] investir no aperfeiçoamento do tutor e, sobretudo, regulamentar a 
atividade, além de definir e acompanhar os indicadores de qualidade [...] o 
tutor precisa de uma formação especializada (mon. 22, p. 22). 

 

 
Constata-se a preocupação com a formação do novo profissional nas competências 

fomentadas no âmbito social, voltada para a necessidade de se ter um profissional reflexivo 

diante das novas configurações educativas. Mostrou-se a necessidade de transformar as 

concepções de ensino e de aprendizagem concebendo os aspectos atuais da educação, 

fundamentada no conhecimento construído, como temos: “leitura crítica, o estudo autônomo, 

a autodisciplina do aluno, além de proporcionar a interação e a construção conjunta do 

conhecimento” (mon. 46).  

As monografias consideraram o processo de formação do tutor, numa postura 

contínua, no nível “coletivo de troca de experiências e práticas” (mon. 7, p. 9). A formação se 

estabeleceria num processo de trabalho coletivo, de relação cooperativa e colaborativa, de 

forma síncrona e assíncrona, para se trabalhar no contexto do saber-fazer do professor 

(ABRANCHES, 2006), como citaram Voigt e Leite (2004), “tecnólogo educacional”. 

Os professores em formação apontaram como habilidades técnicas do tutor a 

capacidade de: resolver as dúvidas técnicas dos alunos (mon. 7, p. 9); intervir diante das 

necessidades dos alunos com o recurso da Internet como: “correios (virtual), e-mails, blogs, 

Skyps, vídeo conferências, outros” (mon.45, p. 27); intervir nos interativos (mon.35, p. 22). 

Tais aspectos se enquadram nas exigências da nova postura do professor em EAD, que requer 

uma formação específica. 

As monografias estudadas justificaram a capacitação para o uso de TICs a fim de 

desempenhar eficazmente o papel de professor-tutor, na complexidade de sua ação e diante de 
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suas responsabilidades aos aspectos organizacionais e metodológicos. 

Na formação requer-se trabalho em grupo, o qual foi concebido como colegiado (mon. 

22, p. 23), estando em consonância com as monografias que descreveram sobre metodologia 

ao apresentar o trabalho em “Equipe Multidisciplinar” (mon. 8, p. 11).  

A formação foi considerada como contínua, com objetivos de: compartilhar 

problemas, atividades exitosas, obter novidades e trocas, propiciar oportunidades de ajuda 

mútua que pode permitir enriquecer experiências de atuação, oportunizar uma habilitação para 

contextualizar e formar valores. Neste sentido, vemos “[...] partilhar experiências, solucionar 

conflitos, readequar ações, dominar diferentes formas de acesso às informações, desenvolver 

a capacidade crítica de avaliar, reunir e organizar as informações” (mon. 14, p. 15). 

Ao identificar a necessidade de formação acadêmica, numa visão de formação 

continuada (RODRIGUES, 1998), vê-se que os professores em formação compreenderam que 

o processo de EAD se encontra diante do novo paradigma de ação, exigindo capacitação para 

atuar eficazmente neste contexto de ensino com os saberes de professor (TARDIF, 2002) e 

tecnológicos (ALMEIDA, 2001). Portanto, integrando-se à nova conjuntura de saberes 

difundidos e exigidos, socialmente, para uma prática mais eficiente na modalidade a distância.  

  

4.3.4 Outros pontos evidenciados nas análises monográficas sobre tutoria 

 

As monografias estudadas ainda trataram outros aspectos direcionados ao modelo 

específico do professor e à remuneração do tutor.  

Foi ressaltado que cada curso possui seu modelo de tutoria (mon. 46, p. 16). Logo, o 

tutor precisaria conhecer a concepção de tutoria requerida no curso. Isto ratifica nossa 

pesquisa na disciplina de tecnologia, quando foram identificados cursos com posturas 

distintas de ensino, conforme citamos na fundamentação teórica (ver pág. 16). 

Quanto à remuneração, criticou-se a necessidade e a exigência de se ter uma formação 

para atuar como tutor, no entanto, considerou o baixo valor da remuneração. Exemplificando, 

mostrou-se o salário do tutor no Pólo de Macau variando entre: “R$ 200,00 a R$ 500,00” 

(mon. 45, p. 21). Tal crítica também foi apontada pela monografia 38 que descreveu os 

materiais didáticos, ao registrar o “baixo custo obtido pela contratação de poucos professores 

para muitos alunos” (mon. 38, p.16). Criticou-se a relação entre a necessidade de formação 

dos tutores e suas funções com a remuneração oferecida não justa, a pouca valorização deste 

profissional e o reflexo disto na qualidade educacional dos cursos em EAD. Ponderamos que, 

embora a valorização de tal profissional em educação seja baixa concernente ao pagamento 
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para o exercício da tutoria, no entanto, se encontra dentro da faixa de pagamento de 

professores de rede pública no Nordeste do Brasil. 

Diante de tais considerações, não há dúvidas da conscientização de que os professores 

em formação que dissertaram sobre o papel do tutor o vislumbraram exercendo a função de 

educador/professor, numa postura crítica de intervenção no processo educacional. Tal visão 

converge para o processo de mudança paradigmática da atuação deste profissional, ao se 

conceber de fato a prática da tutoria. 

Diante de tais considerações, não há dúvidas quanto à conscientização de que os 

professores em formação que dissertaram sobre o papel do tutor o vislumbraram na função de 

educador/professor, intervindo criticamente no processo educacional, mas, numa visão de 

mudança paradigmática da atuação deste profissional, por ainda ter sido percebida a prática da 

tutoria na função de acompanhamento. 

 

4.3.5 Considerações sobre as monografias que dissertaram a Tutoria na EAD 

 

Ao analisarmos as monografias direcionadas à formação de tutor, constatamos 

discussões sobre um tutor plenamente inserido no contexto de prática pedagógica. Logo, um 

tutor implicado diretamente no processo da construção do conhecimento do aluno, capaz de 

direcionar o processo do ensino e da aprendizagem na EAD contemporânea. Assim, as 

monografias estudadas reconheceram novas funções, papéis e responsabilidades do tutor 

como educador nesta modalidade. Ao apresentarem as funções específicas do tutor como 

planejador da metodologia de ensino, inserido no aspecto metodológico e avaliativo na EAD, 

ator em atividades interativas, conduzindo o aluno ao trabalho autônomo e em grupo, através 

das potencialidades oferecidas pelas TICs, os professores em formação apresentaram uma 

visão ampla sobre a nova conjuntura educacional a distância, fundamentados nos recursos das 

TICs. 

Ao contemplarem a construção do conhecimento do aluno, vislumbraram a ação do 

professor-tutor em novas práticas metodológicas na EAD, diante da perspectiva do ensino 

construtivista (PIAGET, 1998) nas monografias estudadas, além do compromisso de uma 

atuação qualitativa neste processo de ensino quando estas apontam para a necessidade de 

formação contínua. 
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4.4 O ALUNO NA EAD CONTEMPORÂNEA 
 

Das monografias analisadas, seis (6) dissertaram sobre o aluno na EAD, sendo as de 

números: 2, 18, 19, 20, 24 e 30. Estas trabalharam, especificamente, sobre:  

- Aluno e seu processo de aprendizagem;  

- Perfil e perspectiva do aluno; 

- Expectativas dos alunos;  

- Influência do espaço/tempo no desempenho dos alunos; 

- Aprendizagem em rede. 

As monografias utilizaram para elaborarem seus discursos: pesquisas bibliográficas, 

observação, questionário, e entrevistas informais com alunos. Na análise das dissertações 

destacamos as seguintes temáticas: características, expectativas, e dificuldades, apresentadas a 

seguir. 

 

4.4.1 Características do aluno à distância 

 

Ao caracterizarem o aluno à distância abordaram sobre: novo perfil do aluno na EAD 

contemporânea, o aluno conhecedor do processo metodológico da EAD, aluno autônomo, e, 

aluno comprometido com o estudo. 

 

4.4.1.1 Novo perfil do aluno na EAD contemporânea 

 

As monografias que dissertaram sobre o aluno, identificaram novo perfil do aluno, na 

EAD contemporânea, a partir das seguintes características: faixa-etária, objetivos de estudo e 

sua inserção no contexto tecnológico.  

Com relação à faixa-etária dos alunos no curso da EAD, a monografia 30 citou os 

resultados de Scremin (2002) e Belloni (2003), os quais apontaram uma média de idade dos 

alunos, nesta modalidade, entre: 27-35 anos e 25-40 anos respectivamente (mon. 30, p. 23). A 

monografia 30 em sua pesquisa apresentou alunos entre 19-48 anos na graduação à distância. 

Observamos uma ampliação de 14 anos. Tais dados revelaram que não há limite definido de 

idade para se inserir no contexto educacional da EAD. Entretanto, foi indicada a necessidade 

do aluno ter maturidade e responsabilidade para cursar esta modalidade (mon. 2, p. 19). 

Quanto ao perfil dos alunos em cursos a distância, identificamos nas monografias 

estudadas que antes eram “adultos, com vida profissional estável, em busca de enriquecer o 
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currículo”, porém, hoje, “não tem vida profissional estável, inclusive sendo este seu início na 

vida acadêmica” (mon. 19, p. 9). Inferimos que tal mudança se estrutura nas exigências 

sociais atuais, por uma formação específica e continuada diante das novas possibilidades de 

uma ação educacional baseada nas tecnologias e na interação a distância. Torna-se uma 

mudança significativa, do aluno, direcionada à busca do objetivo educacional, diante das 

exigências sociais. 

Todas as monografias apontaram o aluno inserido na cultura do uso das TICs, 

conforme o exemplo da monografia 2: “a linguagem cultural inclui o uso de diversos recursos 

tecnológicos para produzir processos comunicativos, utilizando-se de diferentes códigos de 

significação (novas maneiras de se expressar e de se relacionar)” (p. 8). O uso das tecnologias 

direcionou os aspectos comunicacionais do curso, o que pode ser considerada uma visão da 

EAD na 4° geração (CAVALCANTE; ABRANCHES, 2006). 

O conhecimento da informática foi citado como necessário ao estudante em EAD, 

visando desenvolver trabalhos individuais e em grupos, em atividades de cooperação e 

colaboração, afirmando que a falta de domínio no uso das TICs ocasionaria prejuízo ao 

processo de aprendizagem (mon. 19, p. 12). Tal argumento parece colocar o conhecimento de 

informática como cláusula para participar desta modalidade de ensino, justificando que isto 

evitaria dificuldades no uso do ambiente tecnológico e omitem reconhecer tal processo de 

ensino como ferramenta para inserção ao contexto das tecnologias. 

O fato da familiarização com os recursos tecnológicos facilitar a participação do aluno 

a distância nas atividades mediadas pelas tecnologias é indiscutível. Entretanto, isto não deve 

ser a cláusula para se inserir ou não no curso a distância, porque este tipo de habilidade pode 

ser aprendido rapidamente. A monografia 18 apresentou os seguintes dados, mostrando que a 

maioria dos alunos na EAD tem conhecimento tecnológico mínimo: “a) 82.2% dos alunos 

sabem utilizar um computador [...] e sabem acessar a Internet; b) 12.2% não sabem acessar a 

Internet; c) 5.6% não têm nenhum conhecimento sobre informática” (p. 21). Os dados 

revelam a realidade brasileira de alunos que não possuem as tecnologias, mas buscam a EAD. 

 

4.4.1.2 Aluno conhecedor do processo metodológico na EAD 

 

As monografias 2, 18 e 19 indicaram a necessidade de o aluno ser conhecedor do 

processo metodológico da EAD, antes de iniciar o curso. Exemplificamos, com o que foi 

descrito pela monografia 19, ao relatar que 85% dos alunos pesquisados tinham expectativas 

antes de iniciar o curso (mon. 19, p. 15), e o mesmo porcentual de alunos tiveram suas 
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expectativas atendidas no curso a distância (mon. 19, p. 21). Tal resultado aponta para a 

importância do conhecimento metodológico do curso, antes de iniciar-se no mesmo, o que 

contribui para que o aluno persevere nesta modalidade de ensino. A importância de se 

conhecer a metodologia também foi considerada pela monografia que dissertou sobre a 

metodologia de ensino (mon. 4). Quanto à metodologia interativa, os Referenciais de 

Qualidade para a EAD (2003) orientam para o curso deixar claro como esta se efetivará. 

Para facilitar o conhecimento do processo educativo na EAD, algumas monografias 

relataram a importância de se ter guias ou manuais de estudos, disponibilizados ao aluno já na 

abertura das vagas para o curso (mon. 18, p. 33), o que oportuniza um conhecimento 

antecipado da metodologia, permitindo que o aluno tenha instrumentos para: “acompanhar o 

programa proposto, seguir o roteiro e cronograma pré-determinado” (mon. 19, p. 12). Tal 

iniciativa propicia ao aluno conhecer o processo de ensino ao qual será submetido, inserindo-

se neste contexto de modo consciente. Os Referenciais de Qualidade para a EAD (2003) 

sugerem o guia de estudo, reconhecendo a importância de que o mesmo seja disponível ao 

aluno de forma on-line. 

 

4.4.1.3 Aluno autônomo 

 

As monografias analisadas apontaram a autonomia do aluno como característica 

específica no ensino a distância. Apenas a monografia 18 não fez menção a isto. A autonomia 

foi assinalada como capacidade do aluno conduzir seus próprios estudos (mon. 19), como 

propõe a fundamentação teórica, que atribui ao aluno a construção do seu conhecimento e a 

condução de sua trajetória no curso. 

A autonomia apresentou-se interligada ao conhecimento no sentido de: aprender a 

buscar informações (mon. 2, p. 6), sintetizar o conhecimento (mon. 2, p. 12), ter postura 

crítica (mon. 24, p. 12). A autonomia salientou ainda a auto-aprendizagem (mon. 20, p. 7), o 

auto-desenvolvimento (mon. 24, p. 22), a auto-formação (mon. 20, p. 9), ser autodidata (mon. 

19, p. 10), como interdependentes. Tais atitudes convergem à postura de JOBIM (2006) do 

aluno saber buscar, classificar e selecionar seu trabalho. Silva (2006) relaciona em criar, 

modificar, estabelecer trocas. 

Quanto à trajetória do indivíduo no curso, a expressão autonomia foi associada a: 

decisão do caminho de sua trajetória no curso (mon. 24, p. 15); gestão de seu processo de 

atuação no curso (mon. 30, p. 11); independência para planejar, organizar e direcionar o 

espaço, o tempo e os métodos de estudo, iniciativa própria e disciplina (mon. 19, pp. 11-12), 



             

 
  

104 
 

e, ir buscar e fazer por si mesmo (mon. 24, p. 15).  

Os resultados sobre o tema autonomia, analisados nas monografias, alinharam-se às 

características descritas por Alonso (2000) que mostra esta modalidade de ensino específica 

ao aluno que possui maturidade em direcionar seus estudos. Também, apontam para os 

Referenciais de Qualidade Para o Curso a Distância (2003), quando atribuem à instituição de 

ensino a responsabilidade de propiciar recursos para desenvolver a autonomia do aluno.  

 

4.4.1.4 Aluno comprometido com o estudo 

 

Identificamos nas análises das referidas monografias, que não basta o aluno ser 

autônomo, isto é, ser capaz de direcionar seu caminho no processo do ensino e da 

aprendizagem no curso a distância, mas se requer um comprometimento com o estudo, 

dedicando-se ao processo educacional, ao ser citado: “estar motivado para buscar” (mon. 2, p. 

6). Tal postura se insere nas abordagens de Silva (2006) no sentido do aluno assumir atitudes 

ativas e envolventes, numa participação plena, que conduz à postura de Cruz (2006) que 

apresenta a importância de um engajamento efetivo. 

De acordo com as monografias analisadas, o compromisso com o estudo foi 

considerado como uma atitude necessária aos alunos à distância, conduzindo-os para um 

melhor aproveitamento desta modalidade educacional. A tabela abaixo indica as atitudes 

citadas nas monografias. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
O planejamento do estudo visou organizar tempo e método de trabalho para se 

acompanhar o curso (mon. 19, p. 11). Logo, esta atitude buscou articular critérios para o 

estudo, diante das possibilidades pessoais de cada aluno. As monografias indicaram também a 

necessidade de um plano de atuação para o aluno.  

MONOGRAFIAS ATITUDES 
2 18 19 20 24 30 

Planejar o estudo x x  x x x 
Criar atmosfera de aprendizagem x  x   x 
Refletir e saber criticar o que se estuda   x  x  

Perseverante x  x x   
Responsável x x x x   
Auto-disciplinado x   x  x 
Flexível  x x x x x x 
Organizado x  x x  x 

Ser 

Ativo ou participativo x  x   x 
Tabela n° 12 - Atitudes do aluno para melhor rendimento na EAD 
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Observamos que as monografias estudadas preocuparam-se com o perfil do aluno a 

distância, destacando características de auto-gestão do estudo e responsabilidade na 

aprendizagem. 

 

4.4.2 Expectativas do aluno na EAD contemporânea 

 

As monografias analisadas identificaram as expectativas dos alunos nesta modalidade 

de ensino quanto ao nível da interatividade para um aprendizado envolvente e dinâmico, em 

contato pessoal e verbal.  

O contexto de ensino, em atividades com as mídias, objetivara direcionar o aluno à 

nova postura educacional da construção do conhecimento, no contexto metodológico da 

interatividade envolvendo o processo comunicacional de diálogo, com ações cooperativas e 

colaborativas (CAVALCANTE; ABRANCHES, 2006), numa participação intensiva no 

processo educativo, conforme concebe Silva (2006) um agir ativo, num nível de co-criação. 

A interação foi apresentada numa relação bidirecional com: o professor, a coordenação 

do curso, os colegas, as TICs e o conteúdo de estudo. O quadro abaixo sintetiza os elementos 

descritos no processo de interatividade, nas monografias. 

 

 
Na interatividade com o professor, as maiores expectativas giraram em torno dos 

conhecimentos trabalhados (mon. 24, pp. 17-18). Isto também se deu nas monografias que 

dissertaram sobre a tutoria, mostrando haver boa articulação destes aspectos do curso. 

Na relação interativa foi destacado o diálogo como elemento fundamental, conforme 

Silva (2006). A comunicação foi considerada como oral e escrita (mon. 24, p. 14), a ênfase 

aos dois níveis revela uma visão ampla aos aspectos comunicacionais e diverge da crítica 

apresentada pelas monografias que dissertaram sobre a interatividade; estas enfatizaram 

MONOGRAFIAS INTERAÇÃO COM: EXPECTATIVAS  
2 18 19 20 24 30 

Afetividade   x  x x 
Conhecimentos trabalhados x x x  x  
Uso de recursos tecnológicos x      Professor 

Processo avaliativo     x  
Coordenador       x 

Afetividade     x x Colegas 
Conhecimentos trabalhados x x  x x  

Tecnologia Os recursos com atividades x    x x 
Conteúdo de estudo De estudo    x  x 

Tabela n° 13 – Interação no curso e as expectativas do aluno 
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apenas a comunicação escrita. 

Algumas monografias apresentaram as seguintes características da interatividade: 

propõe a relação pessoal (mon. 20, p. 7), promove e motiva a afetividade (mon. 24, p.17), 

rompe com as distâncias geográficas (mon. 20, p. 6), promove o senso crítico e reflexivo 

(mon. 19, p. 7), ocorre em tempo real e não real (mon. 19, p. 8). No sentido da relação pessoal 

e afetividade, são coerentes com Palloff e Pratt (2002), que também chamam atenção para que 

tal relação ocorra num nível de franqueza, respeito e honestidade. 

A interatividade foi apontada na relação do aluno com: o tutor, os colegas, o 

conhecimento, os recursos tecnológicos e diversos serviços da instituição de ensino. Nestas 

relações, assinalaram as seguintes ações: 

- com o tutor: acompanhar e avaliar o aluno (mon. 2, p. 13); intervir no caso de 

dúvidas (mon. 24, pp. 20-21); encorajar o envolvimento, suprir as necessidade e expectativas 

do aluno (mon. 19, pp. 15-16); estimular o aluno (mon. 24, p. 13);  

- com os colegas: proporcionar um processo de aprendizagem mais dinâmico (mon. 2, 

p. 14); propor a bidirecionalidade no feedback (mon. 24, p. 26); 

- com o conhecimento: promover um ambiente favorável à aprendizagem (mon. 20, p. 

5); gerar conhecimentos (mon. 24, p. 17); 

- com as TICs: propiciar flexibilidade (mon. 20, p. 15 e 30, p. 12); promover as 

linguagens primária e culta (mon. 20, p. 6);  

- com os diversos serviços disponíveis no curso: administrar, gerir, apoiar (mon. 24, p. 

28; 2: p. 7) e estruturado na web (mon. 19, p. 15); 

- com o material didático, considerando suas características (mon. 2, p. 7 e 30, p. 27); 

- com o processo avaliativo do aluno (mon. 2, p. 7) e programa (mon. 19, p. 19 e 24, 

p.19).  

Os dados mostram que foram identificadas diversas ações para a interatividade, 

dependendo do interlocutor. Curiosamente, não se atribui a construção de conhecimento na 

interatividade com as TICs, como era de se esperar nesta modalidade. A interatividade com o 

tutor e com os colegas foi mostrada numa relação com as TICs, estas como recursos que 

proporcionam a interatividade entre pessoas.  

 

4.4.3 Dificuldades do aluno a distância na EAD contemporânea 

 

As monografias descreveram dificuldades que os alunos enfrentaram no curso a 

distância, como por exemplo: permanecer interessado até o final do curso, interagir com o 
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tutor e com o colega de turma, ser autodidata, trabalhar disciplinadamente, ter acesso à 

conexão da rede no horário requerido, e saber explorar o computador/Internet.  

A tabela abaixo apresenta a síntese dos resultados: 

 

 

 

 

 

 
 

 

A tabela mostra que a dificuldade mais presente foi a interatividade com tutor e 

colegas de turma, seguida da dificuldade de conexão. Mas, numa visão geral, quanto aos 

temas apresentados, podemos analisar as seguintes dificuldades: 

- Permanecer interessado até o final do curso - os dados apontaram o pretexto da falta 

de tempo justificados por priorizar: “emprego, família e vida social” (mon. 19, p. 12);  

- Trabalhar disciplinadamente - considerando a dedicação dos alunos a determinadas 

disciplinas em detrimento a outras (mon. 20, pp. 14-15); 

- A interatividade com tutor e colegas de turma - numa relação de diálogo; 

- Ter acesso à conexão da rede e saber explorar com o computador – apresentada 

diante da realidade social dos alunos (mon. 18, pp. 24-25);  

Os resultados mostraram que apesar da interatividade ser considerada como elemento 

muito importante na EAD, ela ainda constitui-se como uma das principais dificuldades desta 

modalidade de ensino, ocasionadas pela falta de acesso e de tempo dos alunos. 

 

4.4.4 Considerações sobre as monografias que dissertaram sobre o aluno na EAD 

 

As monografias que dissertaram sobre o aluno na EAD contemporânea distinguiram-

no diante de um novo perfil, coerentes com as abordagens de autores atuais. Tal fato se 

constatou a partir das temáticas que surgiram como importantes para os alunos, todas 

presentes hoje, em diversas pesquisas sobre as práticas da EAD. 

No entanto, apresentaram o aluno inserido na nova postura metodológica de mudança 

cultural advinda das novas TICs na EAD, as quais possibilitam a cultura de comunidades 

MONOGRAFIAS DIFICULDADES 
2 18 19 20 24 30 

Permanecer interessado até o final do curso x  x    
Interagir com o tutor  x x x   x 
Interagir com o colega de turma x x x   x 
Ser autodidata    x  x 
Trabalhar disciplinadamente    x  x 
Ter acesso à conexão da rede no horário requerido x  x   x 
Saber explorar o computador/internet x  x    

Tabela n° 14 - Dificuldades específicas do aluno em EAD 
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virtuais conectadas de forma síncrona e assíncrona, de atividades interativas, cooperativas e 

colaborativas do contexto social.  

Neste contexto educacional da EAD apontou-se a necessidade dos alunos superarem 

barreiras como saber administrar o tempo e método de estudo, utilizar adequadamente a 

multiplicidade da mídia. Portanto, as monografias que dissertaram sobre alunos na EAD 

discutiram de forma profunda a nova postura deste aluno, num processo de amadurecimento 

das possibilidades desta modalidade no contexto tecnológico. 

 

4.5 A INTERATIVIDADE NA EAD CONTEMPORÂNEA 

 

Ao analisarmos três (3) monografias que discursaram a questão da interatividade, 

catalogadas nos números 27, 32 e 34, verificamos terem salientado os tópicos:  

- Processo da interatividade;  

- Uso do feedback como ferramenta no processo ensino e aprendizagem;  

- Importância da interação para a aprendizagem. 

As monografias apresentaram a interatividade no discurso da comunicação para 

viabilizar os processos de ensino e de aprendizagem. Nelas observamos: as características e a 

ênfase da interatividade na prática do ensino da EAD contemporânea. 

 

4.5.1 Característica da interatividade na EAD contemporânea 

 

As monografias que trataram a interatividade conceberam-na enfatizando a relação 

entre o indivíduo e as tecnologias, o homem e o conhecimento, o homem e o homem, no 

processo comunicacional, destacada diante da nova forma de vida social, ou seja: “a 

interação, um novo modelo educacional compatível com o dinamismo do mundo” (mon. 32, 

p. 7).  

A interatividade esteve considerada como elemento intrínseco às relações humanas em 

nossa conjuntura social, perpassando a fala, o questionamento, a indagação ou a resposta. 

Mais do que uma simples troca, as monografias apontaram a interatividade como um processo 

de uma participação plena, de interação e recepção da sensibilidade humana, conforme citou 

Rodrigues (1998). Apontada como um processo de diálogo que envolve o afetivo (SILVA, 

2006), por exemplo: “os processos de socialização e se favoreça a interação entre os alunos e 

tutores, desenvolvendo as habilidades de conviver e trabalhar juntos” (mon. 32, p. 8). 

Abrangeram a relação da interatividade do aluno com: o professor, o tutor, os colegas, 
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e o instrutor. Embora a monografia 27 tenha citado o instrutor, na maior parte dos cursos esta 

relação com os alunos não se efetiva, pois cabe ao professor ou tutor a relação com os que 

trabalham com o design dos cursos. Neste caso, o autor da monografia, possivelmente, 

concebeu esta relação por ser professor e refletiu sua visão de educador. 

A interatividade também foi destacada em outros aspectos: na abordagem 

organizacional da instituição (mon. 27, p. 17), no conteúdo (mon. 27, p. 14), na metodologia 

(mon. 27, p. 18), nas tecnologias (mon. 32, p. 7).  

As monografias relataram a interatividade a partir dos recursos computacionais num 

processo de ação no sentido não linear, diante das novas TICs: “A tecnologia é o meio que 

possibilita a comunicação entre os sujeitos do processo [...] rompe com a linearidade dos 

meios de comunicação antes existentes” (mon. 32, p. 8). No entanto, a ênfase da 

interatividade se constituiu na forma de “comunicação” que envolve o discurso, o diálogo, 

que permite a emissão e a recepção de mensagens, no sentido de resposta, numa relação de 

“permutabilidade” apresentada por Machado (apud SILVA, 2006) e da construção e 

reconstrução do conhecimento (PIAGET, 1983).  

Na monografia 27 identificamos terem sido citados os seguintes níveis de 

comunicação: 

- na relação humana, considerando o contato: pessoal, interpessoal, grupal,  

institucional, social ou coletivo;  

- no trabalho, havendo a troca de informações entre: aluno-aluno, aluno-professor, 

aluno-interface, aluno-conteúdo e aluno-gestor;  

- na possibilidade metodológica, relacionando ao aspecto dialógico;  

- em atitudes comunicativas, devendo ser: honesta, dinâmica e crescente; 

- nas novas linguagens, refletindo: códigos verbais e não-verbais. 

As monografias apontaram a interatividade diretamente relacionada à comunicação. 

Neste sentido, destacaram novas expressões que se apresentam de forma exclusiva da 

linguagem computacional, isto é, com: códigos especiais, símbolos específicos que 

demonstram sentimentos (mon. 27, p. 16). Distinguiram a interatividade como elemento rico 

de comunicação nas formas: face a face, quase mediada, e mediada. A comunicação face a 

face refere-se a encontros presenciais, a quase mediada à relação híbrida (presencial e a 

distância), e a mediada na possibilidade de ser à distância “em tempos ou espaços 

diferenciados” (mon. 32).  

Ao descreverem sobre a interatividade, as monografias a ressaltaram no sentido 

bidirecional, num processo que envolve o falar e o escutar; concebido na relação do 
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intercâmbio humano e técnico que considera a intervenção, a participação, a elocução, como 

cita Silva (2006), o que revela reconhecer sua importância e sua abrangência como função 

social. A perspectiva comunicativa foi vista como possibilidade de se propiciar respostas 

rápidas, o feedback (mon. 34, pp. 23-24). A este procedimento atribuiu-se o propósito de 

ajudar o aluno a evitar más interpretações e visualizar seu desempenho no curso.  

Ao considerar as expressões usadas na interatividade, viu-se o feedback numa 

comunicação de modo: individualizado ou em grupo, formal e informal, direta e indireta 

(mon. 34, p. 20). Assim, viram a interatividade exigindo uma “resposta” (MORAIS, 1998), e 

uma “participação-intervenção” (SILVA, 2006).  

O processo da interatividade na EAD contemporânea foi criticado, por se estabelecer 

apenas através de atividades escritas, ao ser citado: “constituir um ponto crítico do ensino on-

line e da atividade do professor, na medida em que é dado apenas através das mensagens 

escritas” (mon. 34, p. 12) em: e-mail, chats, fórum, etc.  

Embora se tenham enfatizado aspectos fundamentais sobre a interatividade, percebe-se 

ausência de um consenso sobre seu conceito. Apenas a monografia 27 ensaiou defini-la nos 

termos: “interatividade é um novo conceito que envolve, além da ação do usuário frente à 

máquina, as relações mediatizadas que ocorrem entre as pessoas” (p. 12).  

 

4.5.2 A ênfase da interatividade na prática educativa da EAD contemporânea 

 

Todas as monografias que descreveram sobre a interatividade apontaram-na como 

elemento de destaque no ensino a distância, relacionando-a como:  

a) um recurso metodológico favorável para desenvolver a participação dos alunos. Por 

exemplo: “propiciar ao aluno a sua participação no seu desenvolvimento, dando-lhe 

oportunidades de exercer a criticidade e a interdependência, tornando-os autônomos” (mon. 

27, p. 14);  

b) importante ao processo de aprendizagem, para a construção do conhecimento: 

“considerando a interatividade como elemento particularmente importante para o processo de 

aprendizagem do aprendiz” (mon. 27, p. 17), que o conduz à reflexão, à análise, e a ação. 

c) elemento desafiador para o aluno: “manter o aluno atento, interessado, participativo, 

é um desafio em EAD, onde há necessidade de um aprendizado contínuo, visando à aquisição 

e desenvolvimento de competências, de forma rápida, flexível e eficaz” (mon. 34, p. 15). 

A interatividade nas monografias analisadas também foi vista como um dos alvos a 

serem buscados pelos cursos a distância: “Em um curso a distância, um dos objetivos deve ser 
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promover a interatividade entre todos os participantes do processo ensino-aprendizagem” 

(mon. 27, p. 12) (grifo nosso). Neste sentido, a interatividade foi concebida como elemento 

importante no novo contexto da EAD contemporânea, porém citada num patamar de 

proeminência e de projeção, como foco elevado no curso. Nesta monografia, deu-se ênfase à 

interatividade, como foco principal ao processo educativo. Para Moran (2003), deve haver 

equilíbrio no contexto da interatividade, e não ser ela o objetivo do ensino. 

A importância dada à interatividade, no aspecto metodológico dos processos de ensino 

e de aprendizagem, foi salientada na forma cooperativa, ressaltando o “apoio mútuo” 

(mon.34, p. 9), conforme a idéia de “trabalho em comum” de Cavalcante e Abranches (2006).  

A interatividade também foi discutida em seu aspecto pedagógico como um recurso: 

contínuo, dinâmico, significativo (mon. 34, p. 12) e diante do ensino contextualizado e 

interpessoal (mon. 34, p. 9). A ela ainda foi atribuída a possibilidade de compartilhar 

experiências pessoais e pensamentos, saberes: sociais, psicológicos, pedagógicos e 

informáticos (mon. 27, p. 13).  

As monografias identificaram a importância da interatividade com o tutor no processo 

de construção do conhecimento do aluno, ao ser citada a estatística: “93,3% dos entrevistados 

consideraram que (a interatividade) contribui para o aprendizado e 6,7% para a troca de 

experiência” (mon. 32, pp. 13-14). Percebe-se que os professores em formação não 

vislumbraram que a troca de experiência faz parte do processo de aprendizagem. 

Ainda na relação do tutor, foi indicado o número de 20 alunos, por turma de EAD, 

para se promover uma boa interatividade no contexto educacional à distância (mon. 27, p. 15). 

Ao perceber a quantidade máxima de 20 alunos ressaltada para cada tutor, podemos inferir a 

ênfase dada às boas condições de acompanhamento do tutor para com o aluno. No entanto, na 

realidade social o número vai bem mais além, tanto nos cursos de ensino público (como se 

pode ver na UAB) quanto no ensino privado (este, sendo bem maior que o público)6.  

As monografias ao contemplarem as TICs, como recurso metodológico de 

interatividade, destacaram as seguintes ferramentas: Internet, softwares, bate-papo, fórum de 

discussão ou lista de discussão, chats, skype, vídeo conferência, correio eletrônico ou e-mail. 

Por exemplo, ao citar o chat: “Permite a comunicação síncrona entre os participantes de um 

curso através de ferramentas textuais; propícia para desenvolvimento de seminários virtuais” 

(mon. 34, p. 23). Neste sentido, tenderam à postura de Machado (1997) que apontou a 

“multimídia” e a “hipermídia” como possibilidades para EAD. 

                                                
6 Tal argumento se fundamenta nas ofertas de cursos a distância no Recife (PE) - em 2007, numa Faculdade 

Particular; em 2008 no curso da UFRPE (UAB). 
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Todavia, não se chamou a atenção que para o processo metodológico faz-se necessário 

saber escolher as tecnologias interativas segundo o objetivo da atividade que se almeja 

desenvolver e diante do nível de interatividade que elas proporcionam. Conforme Primo 

(1998), as tecnologias podem propiciar níveis a interatividade “forte ou fraca” e “reativa ou 

mútua” e, tais aspectos, devem ser considerados na escolha das mesmas. 

As monografias ao apresentarem a prática educativa relacionada à interatividade a 

incluíram direcionada à construção dos conhecimentos e aos conteúdos a serem trabalhados. 

Reconheceram o potencial da interatividade no processo educativo, nesta modalidade de 

ensino, identificando as diversas ferramentas que podem promovê-la, exemplo: chat, fórum, 

etc. No entanto, não a relacionaram aos objetivos de ensino para construção do conhecimento, 

nem aos tipos de interatividade. 

Concluindo, as monografias que dissertaram sobre a interatividade numa perspectiva 

de comunicação conceberam esta relação através das TICs, enfatizando as formas de 

linguagem escrita, permitindo enxergar a possibilidade de ser uma ferramenta pedagógica no 

contexto da EAD contemporânea. Todavia, deixaram de considerar na multiplicidade da 

mídia, nos aspectos de áudio e vídeo como outras linguagens possíveis. Assim, os professores 

em formação perceberam que a interatividade é muito importante, porém não souberam ao 

certo o que ela é e suas diversas possibilidades. 

 

4.5.3 Considerações sobre a interatividade na EAD contemporânea 

 

As monografias, ao dissertarem sobre a interatividade na EAD contemporânea, foram 

unânimes em apresentar argumentos da importância deste recurso. Suas abordagens focam-se 

na relação humana e técnica. A humana indica o diálogo com o professor e colegas como 

elemento que contribui no aspecto motivacional para a construção do conhecimento dos 

alunos. A técnica sugere os recursos tecnológicos e conteúdos de ensino no processo 

educativo. 

Embora tenham considerado a interatividade como processo dialógico, 

comunicacional, bidirecional, por meio de uma participação direta e intensa, de intervenção e 

trocas dos participantes, as monografias não explicitaram o conceito de interatividade, 

revelando falta de profundidade na compreensão do mesmo. 

Ao salientarem a interatividade como ferramenta metodológica viabilizada pelas TICs 

e pela linguagem computacional, apontaram um processo de ensino baseado em atividades 

colaborativas que propiciam críticas, participação autônoma, superação de desafios e 
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construção do conhecimento. 

Observamos que algumas colocações das monografias não estão em consonância com 

a literatura atual sobre interatividade. Tais como: 

- interatividade como o foco do trabalho da EAD ao invés de instrumento para a 

construção do conhecimento; 

- interatividade apenas através de atividades escritas, sem considerar as possibilidades 

de audiovisual;  

- interatividade não incluída nas atividades cooperativas;  

- interatividade não vinculada aos objetivos de ensino; 

Tais evidências revelam que o conceito sobre interatividade ainda não foi devidamente 

compreendido pelos professores em formação do curso, tendo em vista ser ainda novo, 

inclusive no âmbito dos grandes teóricos que estudam tal concepção, mas que já vislumbram 

sua importância no processo de ensino. 

  

4.6 A AVALIAÇÃO NA EAD CONTEMPORÂNEA 

 

Das monografias analisadas, quinze (15) descreveram temas pautados na avaliação, as 

de números: 1, 3, 9, 10, 15, 16, 17, 21, 23, 28, 33, 36, 39, 41 e 43.  

Estas se basearam em entrevistas com professores e alunos, experiências pessoais 

vivenciadas em práticas avaliativas nas disciplinas de “matemática”, “física” e “biologia”, 

relacionadas às suas áreas de atuação. No entanto, o fio condutor comum entre elas foi o 

ensino a distância, a partir do uso das tecnologias da informação e da comunicação. 

A avaliação referiu-se não apenas aos conceitos construídos pelo aluno, mas também 

aos aspectos procedimentais e atitudinais dos mesmos (mon. 9), conforme apontam os PCN 

(BRASIL, 1998). No entanto, a maioria das monografias se direcionou à construção dos 

conceitos. 

As monografias ressaltaram a avaliação como atividade inerente ao processo de ensino 

e de aprendizagem, concebida diante de critérios definidos nos objetivos do ensino 

(LUCKESI, 1998). Visaram constatar as aproximações e afastamentos dos objetivos, 

direcionados a tomadas de decisões pedagógicas para melhor promover a construção do 

conhecimento do aluno, diante da postura formativa ou mediadora apontada por Hoffmann 

(1994). 
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Os professores em formação conceberam também a importância de se analisar “o erro 

do aluno” (SANTOS; GITIRANA, 2005), tornando-o como elemento importante para 

redirecionar o ensino.  

Na análise das monografias identificamos alguns aspectos fundamentais da avaliação: 

o desafio para a EAD; avaliação como parte integrante ao Projeto Político Pedagógico da 

instituição de ensino (PPP); avaliação inserida no planejamento e na prática de ensino; 

avaliação numa perspectiva contínua, diagnóstica e formativa; avaliação diante da dimensão 

das TICs contemporâneas. Tais aspectos contemplam os temas que serão apresentados a 

seguir.  

 

4.6.1 Avaliação: desafios e possibilidades ao aspecto educacional da EAD 

contemporânea 

 

O aspecto legal da avaliação esteve ressaltado pelas monografias estudadas: Leis de 

Diretrizes e Bases Nacionais 9.394, de 20 de Dezembro de 1996 (BRASIL, 1996); Parâmetros 

Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997); Portaria 2.253, de 18 de Outubro de 2001 (BRASIL 

2001); Decreto 5.622, 19 de Dezembro de 2005 (BRASIL, 2005); Referenciais de Qualidade 

para o Ensino a Distância (BRASIL, 2007); NCTM (BRASIL, 1991) (forma específica para a 

avaliação da matemática).  

Mesmo apresentada como obrigação legal, a avaliação foi apresentada como elemento 

natural de um processo de ensino. Todavia, inúmeros desafios nesta área foram apontados 

para a EAD.  

As monografias foram unânimes em apontar a problemática avaliativa no ensino a 

distância a partir das expressões: grande desafio, complexa, tema polêmico, problema, cheio 

de entraves; provoca inquietações, assumindo múltiplas dimensões, o ponto frágil do trabalho 

docente; um agravante dos programas de EAD, difícil, e cercada de uma série de conflitos. 

Abaixo temos o quadro, síntese destes resultados: 
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MONOGRAFIAS  EXPRESSÕES DAS 
MONOGRAFIAS 1 3 9 10 15 16 17 21 23 28 33 36 39 41 43 

Grande desafio x  x x  x x  x  x  x   
Complexa  x   x    x   x    
Tema polêmico    x  x x  x x  x x   
Problema       x   x       
Cheio de entraves     x         x   
Provoca inquietações        x         
Assumindo múltiplas 
dimensões 

      x         

O ponto frágil do trabalho 
docente 

       x        

Um agravante dos programas 
de EAD 

         x      

Difícil   x   x         x 
Conflituosa              x  

Tabela n° 15 - Expressões das dificuldades da prática avaliativa na EAD 
 

 

Observamos que os temas desafio e complexidade aparecem bastante enfáticos nas 

monografias estudadas. A temática “complexa” apontou a avaliação à distância como 

processo mais difícil de ser realizado do que a avaliação presencial. Por exemplo, “avaliação a 

distância e que possibilitem avaliações mais dinâmicas e interativas é um desafio, mesmo com 

o avanço da modalidade a distância no sistema educacional” (mon. 23, p. 8) (grifo nosso). A 

ampliação da complexidade avaliativa na EAD também é tratada por Moran (2006) e 

Semerene (2006), os quais revelam as constantes mudanças que a avaliação enfrenta nesta 

modalidade de ensino, diante dos recursos tecnológicos. 

As dificuldades citadas para se avaliar o aluno num ambiente virtual foram 

caracterizadas através: da falta de credibilidade, de certificação e de legitimação da autoria 

avaliativa; da resistência dos professores ao uso das ferramentas para avaliar os alunos; da 

dificuldade da escolha dos instrumentos, considerando os critérios avaliativos; do 

cumprimento dos prazos das atividades; da falta de autodisciplina dos alunos; da ausência de 

conscientização dos professores e alunos quanto à importância do ensino; da falta de clareza 

dos objetivos na aprendizagem; da abordagem comunicativa diante das novas TICs. 

Sumarizamos a seguir a freqüência destes temas por monografia estudada: 
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MON.  DIFICULDADES CITADAS SOBRE AVALIAÇÃO NA EAD 
1 9 23 28 33 

Credibilidade, certificação e legitimação da autoria avaliativa x  x x  
Resistência dos professores ao uso das ferramentas para avaliar os alunos   x   
Dificuldade da escolha dos instrumentos, diante dos critérios avaliativos  x    
Cumprimento dos prazos das atividades x x    
Falta de autodisciplina dos alunos  x    
Ausência de conscientização dos professores e alunos quanto à importância 
do ensino 

    x 

Falta de clareza dos objetivos na aprendizagem     x 
Abordagem comunicativa diante das novas TICs     x 

Tabela n° 16 - Dificuldades citadas sobre a prática avaliativa 
 

Observamos na tabela certa preocupação com a credibilidade da autoria avaliativa, em 

certificar se as colocações foram, de fato, do estudante. Isto parece revelar que, embora exista 

confiança nos processos de ensino através das TICs, o mesmo não ocorre com a avaliação 

deste processo. 

Segundo Padilha (2006), se o educador oferece um questionamento claro e uma 

orientação detalhada para que o educando possa mostrar o que aprendeu, é possível verificar a 

construção de seu conhecimento, mesmo à distância. Na mesma linha, Palloff e Pratt (2002, p. 

180) indicaram a importância de se propor critérios avaliativos aos alunos, para que estes 

saibam o que e como será avaliado. Tais aspectos podem evitar a falta da credibilidade, 

certificação e legitimação da autoria avaliativa. 

A problemática da familiaridade com as tecnologias, apresentada como resistência dos 

professores e dificuldade da escolha dos instrumentos da avaliação, considerando os critérios 

avaliativos, está em consonância com Cavalcante e Abranches (2006). Estes citaram tais 

dificuldades enfrentadas ao se formar o quadro de professores do Curso de Pós-Graduação 

Lato Sensu em Tutoria a Distância, visto que tais professores não eram íntimos às TICs. Tal 

problemática também aparece nos trabalhos dos professores em formação e direcionados aos 

alunos, inclusive, a monografia 18 apontou a estatística de 17,8% de alunos que cursavam a 

EAD e não sabiam acessar a Internet. Portanto, tais dificuldades se aplicam aos professores e 

alunos, conforme considerou a monografia 33. 

As monografias também consideraram pontos exitosos, como se vê: “Pois o tutor [...] 

saberá como avaliar cada aluno virtual, tendo inúmeras possibilidades de aprendizagem” 

(mon. 33, p. 17). Logo, vislumbraram ao mesmo tempo dificuldades e oportunidades no 

processo de avaliação com o uso das TICs. Neste sentido, observamos desafios coerentes com 

a postura de Perrenoud (apud FERNANDES; LUFT; GUIMARÃES, 1995) que consideram a 
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avaliação como “fonte de stress e preocupação”, mas igualmente rica em oportunidades para o 

processo educativo e possível de ser concretizada na EAD. Para isso, indicaram-se atividades 

interativas propulsoras de autonomia no processo de ensino e de aprendizagem, como 

vislumbrou Mercado (2006). Neste contexto, as monografias citaram as seguintes ações 

mediadas pelas tecnologias: discutir, tirar dúvida, socializar, comunicar, favorecer o feedback 

(mon. 9). 

As monografias analisadas atribuíram à avaliação na EAD a possibilidade de: verificar 

a aprendizagem; propiciar autonomia do aluno e professor; reforçar a autoconfiança; propor 

interação; permitir atividades cooperativas e colaborativas; desenvolver a organização, 

motivação, responsabilidade, disciplina, velocidade ao retorno e flexibilidade. Apresentamos, 

abaixo, as expressões exitosas sobre avaliação, relacionando as monografias que as citaram:  

 

Mesmo apontando a avaliação como algo não resolvido na EAD, os dados da tabela 

mostram que muitas monografias indicam que ela é capaz de verificar a aprendizagem dos 

alunos, de desenvolver a autonomia e promover a interação entre os participantes. Inferimos 

que podemos estar diante do início de uma nova forma de avaliar, a partir destes pontos 

positivos. 

 

4.6.2 Avaliação: parte integrante do Projeto Político Pedagógico da instituição de ensino 

 

As monografias analisadas reconheceram a necessidade da inserção do processo 

MONOGRAFIAS  EXPRESSÕES EXITOSAS 
1 3 9 10 15 16 17 21 23 28 33 36 39 41 43 

Verificar a aprendizagem x x    x x  x x x x  x  
Propiciar autonomia do aluno e professor x  x    x  x x x     
Reforça a autoconfiança  x        x      
Propor interação  x  x  x  x x x  x     

Cooperativas x    x      x     Permitir atividades 
Colaborativas x  x  x    x       
Organização    x             
Responsabilidade    x  x           
Motivação   x             

Desenvolver 

Disciplina         x       
Velocidade de retorno     x x   x       
Flexibilidade     x    x  x     

Tabela n° 17 - Pontos exitosos apresentados pelas monografias 
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avaliativo a distância, no Projeto Político Pedagógico (PPP) da instituição. A avaliação foi 

vista não como uma tarefa para cumprir o calendário, mas respaldada em teorias avaliativas a 

partir dos objetivos educacionais e pedagógicos, como podemos observar neste trecho: “a 

avaliação parece ancorar-se em tomadas de decisões e assim sendo, busca manter vínculo com 

um projeto político pedagógico” (mon. 28, p. 13). Estas idéias encontram respaldo em Silva 

(2003) e Luis (2003), que também conjeturaram a avaliação diante do PPP da instituição de 

ensino. 

 

4.6.3 Avaliação: inserida no planejamento e na prática de ensino a distância 

 

Em quase todas as monografias analisadas sobre o processo avaliativo na EAD 

contemporânea, a avaliação foi vista como uma ação que precisa ser planejada (exceto na de 

número 1). Com relação a este planejamento avaliativo, as monografias indicaram que o 

processo deveria ser detalhado utilizando metodologias específicas (mon. 17, p. 6). Os 

critérios avaliativos deveriam ter clareza e estarem alinhados aos objetivos pedagógicos (mon. 

33, pp. 16, 27).  

Tais aspectos foram identificados nas monografias, conforme a tabela a seguir: 

 

 
 

Identificamos que a monografia 36 não citou, de modo explícito, que deveria 

estabelecer critérios, entretanto, pode ser visto, ao ter apresentado a necessidade da avaliação 

ser clara diante dos objetivos do ensino. A monografia 3 citou que deveria ter critérios, mas 

não ressaltou a importância da clareza aos critérios avaliativos. E as monografias 1 e 23 não 

sugeriram, explicitamente, a necessidade dos critérios de avaliação estarem direcionados aos 

objetivos do ensino. Mesmo com tais lacunas, as monografias apontaram para o planejamento 

avaliativo como algo fundamental na conjuntura atual da educação, inclusive na EAD, 

realizado com antecedência e direcionado ao processo da aprendizagem do aluno. 

Outro ponto observado foi a exigência do professor ter flexibilidade e disponibilidade 

MONOGRAFIAS  
ARGUMENTOS 1 3 9 10 15 16 17 21 23 28 33 36 39 41 43 

Estabelecer critérios x x x x x x x x x x x x x x x 
Definidos claramente x  x x x x x x x x x x x x x 
Diante dos objetivos 
de ensino 

 x x x x x x x  x x x x x x 

Tabela n° 18 - Argumentos monográficos sobre a prática avaliativa 
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para mudanças, ao planejar a avaliação a distância. Isso deve permitir o aperfeiçoamento 

metodológico na perspectiva de Luckesi (1998). 

Os dados das monografias ainda destacaram os aspectos sentimentais e humanos da 

avaliação, como elementos que corroboram positivamente na prática avaliativa devendo ser 

considerado tanto na avaliação, como no direcionamento do processo de ensino. As 

monografias que citaram os aspectos afetivos e sentimentais, na relação professor e aluno, 

ressaltaram os temas: afetividade, emoção, interesse, confiança, auto-motivação, auto-estima, 

sensibilidade, interação, diálogo, comunicação, feedback. A tabela abaixo mostra esta 

distribuição temática: 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tabela 19 mostra uma concentração temática em torno da interação, diálogo e 

feedback enquanto promotores dos aspectos sentimentais e humanos da avaliação. É 

interessante observar que estes mesmos temas aparecem fortemente quando as monografias 

trataram da interatividade, das características da EAD contemporânea e das possibilidades das 

TICs. Inferimos que de fato a possibilidade de estar junto à distância, mediado por 

tecnologias, parece ser um marco de qualidade da EAD hoje, dirimindo inclusive problemas 

psicológicos atribuídos à avaliação. 

As monografias 3, 17, 28 e 33 refletiram sobre a necessidade de se desenvolver ações 

avaliativas considerando o ritmo do aluno. Considerou-se também a importância da análise 

dos erros e acertos dos alunos expressa na perspectiva diagnóstica, como propõem Santos e 

Gitirana (2005). Ao discutir o “erro”, as monografias estudadas destacaram: a dimensão 

educativa (mon. 33, p. 19); a possibilidade de analisá-lo (mon. 15, p. 8); o elemento utilizado 

MONOGRAFIAS  TEMAS 
ENVOLVENDO A 

RELAÇÃO PRFESSOR-
ALUNO 

1 3 9 10 15 16 17 21 23 28 33 36 39 41 43 

Afetividade   x x            
Emoção  x    x          
Interesse   x   x  x x  x x  x x 
Confiança/auto-confiança  x   x   x x x x    x 
Auto-motivação   x  x x x x x  x x     
Auto-estima          x      
Sensibilidade   x       x      
Interação/interativa x   x x x x x x x x x   x 
Diálogo x x   x x x x x x x    x 
Comunicação x  x      x x x x x x x 
Feedback x  x x x x x x x x  x x x  

Tabela n° 19 - Temas envolvendo a relação professor-aluno no processo avaliativo 
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para se aprender com o erro (mon. 39, p. 21); o recurso que proporciona uma retomada das 

atividades, ressignificando-as (mon. 28, p. 32); o elemento que oportuniza melhor o 

redirecionamento ao ensino (mon. 1, p. 8); o meio que conduz em prosseguir a construção do 

conhecimento do aluno (mon. 21, p. 8); a possibilidade de identificar o erro como “ponto de 

partida e não como produto final da aprendizagem” (mon. 39, p. 21) e a necessidade do aluno 

ter consciência dos mesmos (mon. 23, p. 24). 

A prática avaliativa também foi descrita nas monografias como a possibilidade do 

professor avaliar a si próprio para reconduzir sua ação (mon. 3, p. 20). Portanto, o foco 

avaliativo convergiu para avaliação dos alunos e dos professores, requerendo um processo de 

“reflexão-ação-reflexão” nos termos apresentados por Dalben (2000). 

Muitas monografias trabalharam ainda a avaliação de curso ou institucional.  

O quadro abaixo cita a abrangência da prática avaliativa nas monografias que as 

citaram:  

 

 

Observamos que este tema “avaliação” apareceu com ênfase nas diversas monografias, 

mostrando a importância do mesmo para a EAD e a boa compreensão dos alunos que 

produziram as monografias.  

 

4.6.4 Avaliação: uma perspectiva contínua, diagnóstica e formativa 

 

Os resultados das monografias mostraram diversos modos de avaliação: diagnóstica, 

prognóstica, formativa, contínua, processual, sistemática, somativa, abrangente, cumulativa 

reguladora e final.  

O quadro abaixo revela a compreensão dos alunos sobre a prática avaliativa nas 

monografias analisadas: 

 

 

 

MONOGRAFIA ABRANGÊNCIA 
AVALIATIVA 1 3 9 10 15 16 17 21 23 28 33 36 39 41 43 

Instituição   x x x x x   x x x x x x x 
Prática do Professor x x x x x x x  x x x x x x x 
Aprendizagem do Aluno x x x x x x x x x x x x x x x 

Tabela 20 - Abrangência da prática avaliativa 
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MONOGRAFIAS  AVALIAÇÃO 
1 3 9 10 15 16 17 21 23 28 33 36 39 41 43 

Diagnóstica x x x x x x x x x x x x x x x 
Prognóstica x      x         
Formativa x x x x x x x x x x  x x x x 
Contínua x x x x x x x x x x  x x x x 
Processual   x  x x  x x  x x x x x 
Sistemática  x x x x x  x x  x x x x x 
Somativa  x   x  x x x x   x x x 
Abrangente  x x x   x   x      
Cumulativa x x       x x   x   
Reguladora     x           
Final  x  x  x x   x x  x   

Tabela n° 21 – Caracterização da Perspectiva avaliativa 
 

A avaliação diagnóstica foi destacada em todas as monografias como um processo de 

verificação da aprendizagem; apenas a monografia 23 não explicitou o que a função 

diagnóstica caracterizava. A avaliação diagnóstica esteve relacionada à formativa em todas as 

monografias estudadas, exceto nas de números 10 e 16 (que expuseram junto à reguladora). 

A avaliação prognóstica foi identificada no sentido do diagnóstico como verificação 

do conhecimento do aluno antes da aprendizagem, direcionada ao planejamento eficaz, 

citadas apenas nas monografias 1 e 17, que trabalharam este tipo avaliativo. 

A avaliação formativa relaciona-se com a compreensão de lançar mãos dos “resultados 

para redirecionar o planejamento” (mon. 15, p. 7); “melhorar o ensino” (mon. 16, pp. 11, 13); 

“nortear os novos rumos do trabalho” (mon. 21, p. 5); “contribuindo para [...] melhorar” 

(mon. 15, p. 22) o processo educacional, concordando com Luckesi (1998) e Santos e Gitirana 

(2005).  

A relação entre a avaliação diagnóstica e formativa apresentou-se num nível de 

interdependência, com ênfase na continuidade educacional.  

Muitas monografias caracterizaram a avaliação como um processo contínuo e 

sistemático na perspectiva de uma ação constante no ensino, como se observa nas expressões: 

fazendo parte do cotidiano escolar (mon. 33, p. 19); a qual deve acompanhar passo a passo o 

processo de ensino-aprendizagem (mon. 15, p. 7), mas, visando ampliar a aprendizagem e não 

num nível de investigação ou fiscalização, direcionado à perspectiva formativa. 

As posturas contínua e formativa foram identificadas por todas as monografias, exceto 

a 33, no sentido de um acompanhamento constante da construção do conhecimento do aluno, 

visando redirecionar o ensino para auxiliar o aluno na construção de seus conhecimentos, a 

partir de seus “erros” e “acertos”. 
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Muitas monografias trataram os diferentes tipos de avaliação como sendo 

complementares, como se vê: “avaliação, apóia-se na interdependência das formas 

diagnóstica, formativa e somativa, com ênfase na sua continuidade” (mon. 3, p.12).  

Embora a monografia 33 não tenha se referido à função formativa da avaliação, ela 

apresentou idéias similares: “para não ser autoritária e conservadora, a avaliação tem a tarefa 

de ser diagnóstica, ou seja, deverá ser o instrumento dialético do avanço, terá que ser o 

instrumento da identificação de novos rumos” (mon. 33, p. 15) (grifo nosso).  

Algumas monografias trabalharam a perspectiva somativa da avaliação, focando o 

aspecto quantitativo da nota do aluno. As monografias 15 e 28 focaram a avaliação 

classificatória, “como ponto de chegada, uma vez que informa a situação do rendimento da 

aprendizagem” (mon. 28, p. 32). Tal postura baseia-se nas concepções de Bloon, Hastings e 

Madaus (1971), e esteve relacionada à perspectiva crítica, por exemplo: “A função somativa, 

é a classificatória, que apresenta limitações, não auxilia muito no avanço e no crescimento, 

subtrai da prática de avaliação aquilo que lhe é considerado importante” (mon. 15, p. 16).  

A característica cumulativa da avaliação foi compreendida como ir adicionando os 

resultados de forma somativa, com o propósito de medir a aprendizagem. Os aspectos 

somativos e cumulativos estiveram aliados com os aspectos legais da avaliação conforme a 

LDB 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (BRASIL, 1996).  

A concepção da avaliação final na EAD não foi descartada pelas monografias 

analisadas. De acordo com elas, a avaliação final tem “a função de diagnosticar e classificar 

os alunos” (mon. 3, p. 17). Esta é a visão expressa pela Portaria 2.253, de 18 de Outubro de 

2001 (BRASIL, 2001) de uma avaliação presencial na modalidade EAD.  

As monografias ao apontarem as concepções avaliativas diagnóstica, prognóstica, 

contínua, formativa, abrangente, cumulativa e somativa, visam direcionar o ensino, numa 

possibilidade de ampliar sua função além da perspectiva final. Isto revela que os professores 

em formação tiveram uma visão ampliada do aspecto avaliativo na EAD. 

 

4.6.5 Avaliação: na dimensão das TICs da EAD contemporânea 

 

A avaliação na EAD contemporânea foi reconhecida como diferente da avaliação do 

ensino presencial, especialmente por ser realizada no contexto da Internet, como se pode ver: 

“A natureza do processo de aprendizagem via WEB é essencialmente distinta da 

convencional” (mon. 23, p. 14). Inclusive, esta monografia apresentou diversos instrumentos 

do contexto da Web, como: “testes on-line” e recursos avaliativos diante das TICs, em “chat” 
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e “fórum”. 

As monografias revelaram ser o ambiente virtual uma riqueza ao processo avaliativo 

(mon. 9, p. 10), necessitando pensá-la na dimensão de rede, numa abordagem construtivista.  

As dissertações indicaram a possibilidade da avaliação se tornar um elemento mais 

flexível, utilizando atividades diferenciadas, com recursos da mídia que concebem múltiplas 

linguagens (SILVA, 2003) e diferentes instrumentos (LUÍS, 2003). Destacaram a 

possibilidade de uso dos níveis de interação, como atividades colaborativas e cooperativas, e 

não apenas individual, como salientaram Palloff e Pratt (2002). A tabela abaixo mostra as 

temáticas monográficas sobre a avaliação: 

 

MONOGRAFIAS  CONSIDERAÇÕES 
1 3 9 10 15 16 17 21 23 28 33 36 39 41 43 

Flexível  x x x  x x x x x x  x x  
Utilização de mídia x x x x  x x  x x x  x x  

Cooperação x   x x  x  x  x     
Colaboração x  x x x    x x   x   

Atividades  

Interação x x x x x x x x x x x x x x x 
Tabela 22 - Considerações sobre as avaliações em EAD com as TICs 

 

Esta tabela acima (22) revela a tônica da avaliação flexível, mas ressaltou na 

unanimidade em atividades interativas através das mídias. Para a realização da avaliação da 

construção do conhecimento do aluno foram indicados inúmeros recursos tecnológicos 

conforme a tabela abaixo (23): e-mail, fórum, bate-papo, diário de bordo, skype, chats. E, 

também se ressaltaram outros recursos tecnológicos como: de áudio, o telefone; impresso, o 

fax; e, de vídeo, a webcam, estes, não como instrumentos avaliativos. 

 

MONOGRAFIAS  RECURSOS TECNOLÓGICOS 
1 3 9 10 17 21 23 28 41 43 

E-mail  x  x x x  x  x x 
Fórum  x  x   x x x   
Bate-Papo   x x x      
Diário de bordo     x      
Skype     x     x 

Virtuais da Internet 

Chats     x x x x  x 
Vídeo Webcan     x x     
Áudio Telefone  x x x       
Digital-impresso Fax  x x x       

Tabela 23 - Recursos tecnológicos como elementos nas avaliações 
 

A monografia 28 destacou as ferramentas tecnológicas citando a visão de Kirkpatrick 

o qual considerou quatro níveis dos recursos tecnológicos: a reação, o aprendizado, o 
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comportamento e os resultados. O nível da “reação” caracterizada pela “participação nas 

atividades de aprendizado”, podendo ser positiva ou negativa; o “aprendizado” como recurso 

para se diagnosticar o conhecimento, habilidades e atitudes “conquistadas e/ou aprimoradas”; 

o “comportamento” por permitir identificar as “mudanças na participação”; o “resultado” 

diagnosticando “o resultado final”. Tais abordagens permitem enxergar a avaliação além da 

construção do conhecimento, reconhecendo a importância das ações do indivíduo. 

Quanto à prática avaliativa na EAD, quase todas as monografias consideraram como 

um dos instrumentos a “auto-avaliação dos alunos” (exceto as de número 1 e 41). A auto-

avaliação foi descrita na atitude dos alunos constatarem suas próprias falhas e as corrigirem. 

E, foi mostrada a postura formativa direcionada à autonomia do aluno, citada em todas as 

monografias, exceto na monografia 3. 

Na realização da prática avaliativa foram citados outros instrumentos, além da auto-

avaliação, como: mensagens; atividades; provas; participação; testes; exames; exercícios; 

trabalhos, etc. Os inúmeros instrumentos citados diante das possibilidades oferecidas pelas 

TICs ampliam a forma avaliativa na EAD.  

A tabela apresentada a seguir aponta as monografias que citaram os instrumentos 

avaliativos citados acima: 

 

MONOGRAFIAS  INSTRUMENTOS 
1 3 9 10 15 16 17 21 23 28 33 36 39 41 43 

Assíncronas x x     x  x       Mensagens 
Síncronas x x     x  x       
Investigativas  x x              
Escritas x x x          x   

Diálogos/Livres x  x x x x x x  x      
Debates       x x  x      

Atividades em 
Discursos 

Comunicativa       x  x    x  x 
Prova on-line x      x x  x  x x x  
Presencial x         x  x    
Em grupo x x              
Mista    x    x x x x     

Prova escrita 

Final           x     
Autônomas   x        x     
Nas aulas  x              
Feedback  x  x   x x x  x  x x  x 

Interação-prof. x x x    x         

Participação 

Integrativa     x           
Testes     x  x  x  x  x x  
Exames     x  x    x  x x x 
Exercícios          x  x x   
Prática         x x      
Seminário        x x       
Entrevista       x  x       
Projetos         x x   x   
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Pôsteres          x       
Trabalho  x    x  x     x x  
Portfólio          x      
Reflexões              x   
Observação          x   x   
Ficha de acompanhamento       x         
Questionário       x         
Memorial          x      
Resenha          x      
Material didático          x      
Monografia          x      
Relatório        x        
Pesquisa       x x  x      
Análise           x   x   
Auto-avaliação  x x x x x x x x x x x x  x 

Tabela n° 24 – Procedimentos para avaliar na EAD 
 

A tabela acima (24) nos mostra as ferramentas avaliativas em atividades dialogadas, 

escritas on-line, com o feedback do aluno, testes, exames e trabalhos foram fortemente 

indicadas como procedimentos de avaliação da aprendizagem. Observamos a grande 

variedade de ferramentas indicadas pelas monografias e inferimos que os professores em 

formação apresentaram uma visão bastante inovadora dos instrumentos da avaliação a 

distância, com diversidade e quantidade. 

Na análise das monografias, identificamos que a monografia 41 citou inúmeras vezes a 

expressão “instrumentos avaliativos”, no entanto, não exemplificou nenhum instrumento. E, a 

monografia 43 não fez nenhuma alusão aos instrumentos avaliativos, apenas citou a auto-

avaliação, feedback e debates. E a 33, apenas citou a auto-avaliação e a característica da prova 

mista e final. 

As monografias trataram o processo avaliativo envolvendo a ação do professor e aluno 

de forma coerente com as posturas avaliativas atuais, ao salientar o professor como 

responsável em planejar tal processo. Ao abordar a avaliação diante dos aspectos diagnóstico, 

contínuo e formativo, concebendo o erro com objeto de análise para reconduzir o ensino, 

descreveram a postura avaliativa diante de uma ação específica e não concebida sem objetivo, 

como abordou Haydt (1997). E, ao destacar vários recursos tecnológicos como instrumentos 

avaliativos, as monografias alinharam-se com as discussões atuais de avaliação na EAD e 

com a concepção de Palloff e Pratt (2002), que concebem tais recursos como rico material 

para análise. 
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4.6.6 Considerações sobre as monografias que dissertaram a avaliação na EAD 

 

Os professores em formação que dissertaram sobre a avaliação apontaram ser este um 

tema de grande interesse dos futuros tutores, principalmente pelo grande número de 

monografias (33%) que abordaram tal assunto.  

Ao caracterizarem a prática avaliativa analisando os erros e acertos dos alunos a fim 

de conduzir os mesmos a atingirem os objetivos do ensino, transcenderam a visão punitiva da 

avaliação tradicional, concebendo-a na nova perspectiva avaliativa, num sentido educativo, 

definida em critérios claros, diante da postura construtivista, conforme Spinillo (1995) que 

aponta a prática avaliativa diante da ação de ensinar.  

As monografias, ao defenderem a inserção da avaliação nos PPPs dos cursos a 

distância, ampliaram a visão do processo avaliativo além das construções dos conhecimentos, 

permitindo que a avaliação identifique os procedimentos e atitudes dos alunos, a ação do 

professor, a instituição de ensino e o uso dos recursos didáticos, contemplando a avaliação aos 

aspectos organizacional e metodológico do processo do ensino e aprendizagem da EAD. 

Reconheceram o processo avaliativo na EAD realizado através de inúmeros 

instrumentos avaliativos, diante dos recursos tecnológicos como chats, fóruns, e-mails, 

evidentemente, na multiplicidade da mídia, vislumbrando novas perspectivas avaliativas nesta 

modalidade de ensino, além da presencial. 

As monografias analisadas apresentaram discussões adequadas às abordagens 

avaliativas num referencial direcionado à EAD contemporânea, com elementos atuais, 

abrangentes, numa postura prática do processo avaliativo, enriquecendo com argumentações 

que visam superar os desafios avaliativos nesta modalidade de ensino.  

Os dados revelaram que os professores em formação apresentaram uma visão de 

avaliação adequada às atuais teorias aplicadas à modalidade a distância. Embora ainda a 

considere um desafio, já encontram várias situações exitosas neste processo diante dos 

recursos da mídia. 

 

4.7 MATERIAL DIDÁTICO PARA EAD CONTEMPORÂNEA 

 

Analisamos três (3) monografias que trataram sobre o material didático 

disponibilizado no curso para o ensino a distância, catalogadas com os números 5, 25 e 38. 

Estas dissertaram sobre:  

- Material didático no exercício da tutoria; 
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- Uso da TV; 

- Contribuição do material na metodologia do ensino. 

Ao analisarmos as referidas monografias, destacamos os seguintes temas: tecnologias 

na EAD contemporânea e o conteúdo do material didático impresso. 

 

4.7.1 Tecnologias na EAD contemporânea 

 

As monografias que descreveram o material didático para o ensino a distância 

contemporânea reconheceram o trabalho na EAD diante do ambiente virtual, e na 

possibilidade da mídia. Perceberam ser desafiante ao educador tal trabalho, como se vê: 

“Educar com novas tecnologias é um desafio que até agora não foi enfrentado com 

profundidade” (mon. 25, p. 13). Logo, reconheceram ser o assunto necessário ao 

conhecimento do educador, nesta modalidade educacional.  

 

4.7.1.1 Recursos Tecnológicos na EAD contemporânea 

 

As monografias ao citarem os recursos tecnológicos utilizados na atual conjuntura do 

ensino a distância indicaram vários, usados de forma síncrona e/ou assíncrona. Os recursos 

apontados foram: vídeo, telefone, celular, disquetes, CD-ROM, DVD, computador, 

videotexto, correio (sem especificar ser ou não eletrônico), Internet, televisão, rádio, telefax.  

A tabela abaixo apresenta a freqüência de aparecimento de tais recursos nas 

monografias estudadas: 

 

MONOGRAFIAS  MÍDIA 

5 25 38 

Vídeo (com imagem) x x x 
Telefone  x x 
Celular  x  
Disquetes   x 
CD – ROM   x 
DVD   x 
Computador x x x 
Videotexto   x 
Correio   x 
Internet x x x 
Televisão  x x 
Rádio  x x 
Telefax   x 

Tabela n° 25 - Mídia como material didático na EAD 
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Observamos que o vídeo, o computador e a internet foram citados por todas as 

monografias. Ao citarem os recursos tecnológicos não descreveram como trabalhar com os 

mesmos no processo de ensino e de aprendizagem, por exemplo: que atividades poderiam ser 

desenvolvidas com tais recursos tecnológicos. No entanto, contemplaram que tais recursos 

podem ser trabalhados de forma integrada e simultânea com os alunos na EAD, isto é, no 

processo de integração da Mídia. Inclusive, as monografias indicaram os hipertextos e a 

multimídia como materiais com propostas não lineares de trabalho e fundamentais para a 

conjuntura educacional da atualidade, conforme as monografias que trabalharam o currículo e 

a metodologia, inclusive apresentado por Primo (1998) ao caracterizar o processo da 

interação. 

Um dos recursos enfatizados para o trabalho didático com o aluno da EAD foi o CD-

ROM destacando a possibilidade de oferecer a multimídia: som, fotografia, vídeo, gráficos, 

desenhos, animação e textos. Foram citados como exemplos: “discos compactos ópticos a 

laser (Compact Discs – CDs) e os videodiscos (Digital Vídeo Discs -DVDs)” (mon. 38, p. 

37). Neste sentido, identificamos as abordagens de Cavalcante e Abranches (2006) quanto à 

necessidade de integrar mídias. Portanto, vê-se o CD-ROM com esta possibilidade. No 

entanto, este se apresenta como um dos recursos e não o único. Sabe-se que a grande 

convergência de mídias se dá hoje no espaço virtual, em portais e ambientes de ensino e 

aprendizagem virtuais. 

Quanto aos recursos tecnológicos ressaltou-se a necessidade dos mesmos serem de 

qualidade com gráficos de alta resolução, e imagens e vídeos interativos (mon. 38, p. 24).  

 

4.7.1.2 Plataformas Virtuais na EAD contemporânea 

 

Para o trabalho virtual, foram apresentados alguns tipos de sistema de gestão, tais 

como: LearningSpace; TopClass; Virtual-U; WebCT (mon. 38). Sobre isto, as monografias 

apontaram que as mesmas permitem a criação de cursos voltados para a aprendizagem 

colaborativa e o gerenciamento dos conteúdos e pessoas. 

As monografias estudadas também enfatizaram a necessidade de ser feita uma análise 

das plataformas virtuais, antes da mesma ser escolhida pelos gestores dos cursos, procurando 

identificar se são adequadas ao que se propõe trabalhar com os alunos (mon. 25, p. 14). 

Inclusive, foi defendida a idéia de se fazer um teste dos recursos a serem disponibilizados aos 

alunos, permitindo que se possa analisar sua potencialidade e abrangência, antes de se 

ministrar o cursos (mon. 5). Desta forma, os professores em formação reconheceram que nem 
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todas as plataformas são adequadas ao trabalho da EAD. Tal abordagem é respaldada por 

Polleck (2006), que citou a necessidade de se planejar os recursos tecnológicos, antes de 

iniciar o curso.  

Algumas monografias se preocuparam em indicar algumas características úteis para se 

escolher as interfaces dos cursos a distância: o design e o técnico. O design considera a 

estrutura de apresentação do ambiente do curso e o técnico refere-se ao manuseio do 

ambiente. Neste sentido exemplificamos: 

- O design deve ser compreensível aos alunos, professores e especialistas; fácil de 

revisar (tempo e forma de acesso) (mon. 5); transparente nas mensagens (mon. 5). As imagens 

devem ser atraentes, adequadas e suficientes para tornar o texto escrito mais compreensível 

(mon. 38).  

- O técnico foi concebido de modo que: o material possa ser utilizado independente do 

acesso às tecnologias mais recentes; venha a ser integrado a qualquer outro meio; seja fácil de 

ser transportado (mon. 5); seja de baixo custo (mon. 5); se obedeça à lógica do hipertexto 

(mon. 38) e seja fácil de ser revisada (mon. 5); permita linguagem dialógica (mon. 38). Tais 

considerações propõem-se a facilitar o manuseio do material pelo aluno e remete ao aspecto 

da potencialização do processo de ensino (ANTÔNIO JR., 2005). 

As monografias ressaltaram alguns cuidados didático-metodológicos na escolha das 

atividades a serem incluídas nas interfaces, tais como: 

- propiciar a construção do conhecimento (mon. 38, p. 23);  

- promover a aprendizagem autônoma, flexível e adaptável ao ritmo dos alunos (mon. 

38, p. 13);  

- permitir que o aluno possa: “coleta(r), interag(ir), interpreta(r) e manipula(r) 

informações” (mon. 38, p. 18) (o infinitivo adicional, nosso); 

- conduzir a trabalhos individuais e grupais, favorecendo processos colaborativos 

(mon. 38, p. 19);  

- englobar aspectos sentimentais: afetividade e motivação (mon. 38, p. 21);  

- possibilitar apoio pedagógico (mon. 38, p. 23). 

Tais considerações permitem distinguir que não deixaram de enfatizar as 

possibilidades da abrangência pedagógica, dos recursos disponibilizados aos alunos, como 

apresentou Moran (1999) que vinculou o material didático à formação integral do aluno. 
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4.7.1.3 Pontos negativos às TICs na EAD contemporânea 

 

As monografias consideraram pontos negativos dos instrumentos tecnológicos, ao 

ressaltarem o descrédito por parte dos educadores e pais com relação ao uso da TV (mon. 25, 

p. 16).  

 

4.7.2 Material didático impresso na EAD contemporânea 

 

As monografias que trabalharam sobre o material didático apresentaram as 

características: do conteúdo a ser trabalhado, dos exercícios, dos textos complementares, da 

redação do material didático para EAD, da impressão do material didático para EAD. 

 

4.7.2.1 Características do conteúdo a ser trabalhado na EAD contemporânea 

 

Para o trabalho com o material didático impresso em cursos de tutoria, as monografias 

indicaram a importância de se ter um tema gerador, que permita ao aluno adentrar no 

conteúdo de ensino desde a primeira aula (mon. 5). De acordo com as monografias analisadas, 

o conteúdo a ser trabalhado na EAD contemporânea foi caracterizado, como:  

1. Atualizado diante do contexto social (mon. 5, p. 23);  

2. Compatível com as ofertas de trabalho interdisciplinar (mon. 25, p. 14);  

3. Direcionado ao(s) objetivo(s) de ensino (mon. 38, p. 21);  

4. Específico (mon. 38, p. 33);  

5. Utilizado em linguagem clara (mon. 38, p. 22);  

6. Oferecer orientação para a aprendizagem (mon. 5, pp.9-10);  

7. Possível de ser reformulado tornando-se mais explicativo (mon. 5, p. 14); 

8. Inter-relacionado nas disciplinas (mon. 25, p. 14);  

9. Apresentado de modo não linear (mon. 38, p. 22). 

Segundo Willis (1996), que concebe o processo avaliativo do ensino a distância, o 

conteúdo de ensino deve ser escolhido segundo a sua: relevância, adequação e organização. 

Portanto, ao relacionar tais aspectos às características apresentadas nas monografias, 

identificamos: a relevância do conteúdo nos itens: 1, 2, 3; a adequação nos: 4, 5, 6, 7; e a 

organização, nos 8 e 9.  
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4.7.2.2. Características dos textos complementares na EAD contemporânea 

 

Nas monografias verificou-se a necessidade de se trazer textos complementares 

significativos (mon. 5, p. 25), o que corrobora para as atividades colaborativas e cooperativas, 

impulsionando a participação do aluno ao curso. No entanto, as monografias não relataram 

como disponibilizar tais textos, que segundo trata Aguiar (2001), deve ser encontrado na: 

“biblioteca e banco” disponibilizados pelo curso.  

 

4.7.2.3 Características dos exercícios na EAD contemporânea 

 

Foram citadas algumas características aos exercícios como: serem significativos e 

viabilizar o pensamento reflexivo (mon. 38, p. 31), convergir aos objetivos do ensino 

facilitando a compreensão das idéias (mon. 5, p. 14), conter auto-avaliação (mon. 5, p. 35), 

contemplar atividade prática (mon. 38, p. 9-10), conter perguntas bem elaboradas levando o 

aluno a refletir (mon. 38, p. 31). Neste sentido, consideraram os conteúdos do ensino e 

atividades elaboradas diante do compromisso de um ensino construtivista e reflexivo.  

 

4.7.2.4. Características da redação do material didático para a EAD contemporânea 

 

Na redação do material didático, foram descritas características primando pela 

interpretação dos conteúdos, e: escrita conduzindo ao processo de “aprendizagem autônoma” 

(mon. 38, p. 13); clara, bem definida e compreensível (mon. 5, p. 14); detalhada (mon. 38, p. 

36); dinâmica, interessante; interativa, direta, revelar facilidade nas construções gramaticais 

para a leitura; sem palavras inúteis, gírias ou termos difíceis; estilo bem-humorado (mon. 38, 

p. 23); texto impresso em número limitado de páginas, no máximo 22 (mon. 5, p. 11). 

 

4.7.2.5 Características da impressão do material didático para EAD contemporânea 

 

As monografias reconheceram a importância da forma visual apresentar as 

características: ser bem organizada, ter boa editoração, ser de qualidade, apresentar-se sem 

defeito aparente; sem erros visuais; apresentar-se de forma simples na exposição; apresentar 

boa relação entre textos e figuras (mon. 38, p. 23); constar de: capa, 1ª página, 

desenvolvimento da aula, resumo, auto-avaliação, referências (mon. 5, p.11-12). 

Os autores das monografias ao discutirem sobre o material didático para a EAD, 
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preocuparam-se com os recursos tecnológicos, especialmente os impressos e revelaram uma 

preocupação com o ensino qualitativo na EAD.  

 

4.7.3 Considerações sobre as monografias que dissertaram o material didático para a 

EAD 

 

Na análise das monografias que descreveram o material a ser trabalhado no processo 

educativo da EAD contemporânea, verificou-se que o fizeram diante de uma postura analítica 

e crítica tanto para o material físico, quanto para o conteúdo disponibilizado aos alunos. 

Concluímos terem tido uma visão da necessidade do educador, nesta modalidade de ensino, 

ter um conhecimento profundo destes aspectos, a fim de ser capaz de elaborar o material 

apropriado, neste contexto educativo. 

Ao conceberem vários recursos da multimídia e hipertextos nas dimensões do 

conhecimento multidimensional do indivíduo (MORAN, 1999), os professores em formação 

reconheceram que tais recursos são úteis para propiciarem a construção do conhecimento de 

forma mais profunda, dinâmica e eficaz. 

Ao considerarem o conteúdo elaborado diante de um tema gerador, numa 

característica dialogada, explorada inclusive por textos complementares e exercícios, para 

aprofundar o conhecimento, primam por uma educação qualitativa e quantitativa.  

Os resultados das monografias mostraram a necessidade de se ter um olhar crítico na 

escolha das interfaces para as plataformas virtuais de cursos a distância, incluindo as 

ferramentas a serem disponibilizadas, bem como as características e os materiais didáticos a 

serem oferecidos aos alunos, considerando o conteúdo e sua apresentação.  

Apesar de poucas monografias (menos de 10%) terem dissertado sobre o material 

didático, revelaram uma postura analítica e crítica dos aspectos físicos, dos suportes e 

conteúdos a serem disponibilizados aos alunos, demonstrando uma visão qualitativa e 

quantitativa sobre o tema.  



 

 

 

 

CONCLUSÕES 

 

Adentrar no campo da pesquisa é vivenciar momentos de labutas, de angústias, de 

incertezas, de insegurança. Requer, pois, momentos de dedicação, debruçar-se com afinco, 

reflexão, ponderação, julgamento, colocar-se com bom senso, e expor dados com descrição e 

discrição. Mas, a pesquisa investigativa tornou-se uma oportunidade para se vislumbrar novos 

horizontes, perceber probabilidades e enxergar as impossibilidades, descortinar perspectivas, 

que nos induzem ao crescimento, à maturidade, para expandir caminhos sobre o contexto da 

EAD contemporânea. No entanto, estamos conscientes de que tais achados poderão ser 

alterados, ampliados, modificados ou transformados, visto que os mesmos estão respaldados 

num contexto de tempo, e de um modo de se fazer educação a distância.  

Ao serem analisadas quarenta e seis (46) monografias de conclusão do Curso de Pós-

Graduação Lato Sensu em Tutoria para as Licenciaturas Diversas a Distância, do Centro de 

Educação da Universidade Federal de Pernambuco, buscou-se investigar os pilares da EAD 

expressos nas produções monográficas dos professores em formação, futuros tutores a 

distância, e se as colocações estavam alinhadas com as discussões atuais desta modalidade de 

ensino. Na análise verificaram-se temas e expressões trabalhadas nas monografias de 

professores em formação, ao exercício da tutoria, referentes aos princípios da EAD. Além de 

identificar a presença ou ausência de tais princípios, procurou-se observar como estes foram 

tratados pelos alunos em suas monografias. 

A primeira parte dos resultados, apresentada no capítulo III, relacionou o curso, objeto 

de estudo, direcionado aos fundamentos da EAD contemporânea. Identificamos o curso 

ofertado a partir dos pilares: organizado em nível de parceria com modelo flexível; seu 

processo metodológico de ensino e de aprendizagem diante da multiplicidade midiática; aluno 

inserido num perfil de autonomia direcionado ao processo interativo; e professor num perfil 

de conteudista e tutor. 

O capítulo IV revelou que as monografias, objeto de investigação, priorizaram 

assuntos diversos nos âmbitos organizacionais e metodológicos de um curso a distância. Os 

temas e expressões enfatizadas pelas monografias apontaram para preocupações atuais e 

relevantes ao contexto atual da EAD, convergindo para temas estudados no curso das 

disciplinas oferecidas, refletindo a formação vivenciada no curso. 
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Os resultados mostraram que os professores em formação tiveram suas preocupações 

relacionadas ao exercício da tutoria, em torno da EAD contemporânea, especialmente no que 

concerne à organização do curso, à prática metodológica, às ações de professor/tutor, ao papel 

do aluno, à interatividade, à avaliação e ao material didático, no processo do ensino e da 

aprendizagem. Tais preocupações estão alinhadas com os padrões de qualidade para o 

desenvolvimento de cursos a distância, vistos nos Referenciais de Qualidade para a Educação 

a Distância (BRASIL, 2003). Pode-se dizer que tais abordagens estão de fato em consonância 

com as grandes temáticas da EAD contemporânea. 

Observa-se que os autores das monografias apresentaram uma visão detalhada e 

atualizada do processo de ensino e de aprendizagem na modalidade a distância, com assuntos 

relevantes, demonstrando seriedade no desenvolvimento do trabalho monográfico. Segue, 

abaixo, a síntese dos principais temas estudados pelas monografias. 

• O curso para a EAD – Indicou-se o curso arquitetado legalmente em parceria e 

apresentado seu perfil. Nestes temas abordaram parcerias na produção e na oferta dos cursos a 

distância, a metodologia híbrida, o currículo flexível diante da necessidade do aluno e do 

contexto social, e o quadro humano habilitado para esta modalidade. 

O contexto de parceria, metodologia híbrida e currículo flexível encontram respaldo 

no Decreto Lei nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005 (BRASIL, 2005). A parceria para o 

trabalho foi apresentada por Cavalcante e Abranches (2006), no compromisso ético e moral 

dos que fazem educação, visando a formação humana para o exercício da cidadania. 

• A metodologia de ensino – Frisou-se a necessidade da metodologia a distância 

estar inserida no PPP da instituição proponente, ter uma equipe multidisciplinar que planeje e 

execute a metodologia, ter propostas metodológicas fundamentadas na construção do 

conhecimento e estruturadas nos recursos da mídia, apresentar conteúdos científicos 

relevantes socialmente.  

Tais aspectos fundamentam-se no Decreto Lei nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005, 

Art. 1 (BRASIL, 2005), o qual descreve uma metodologia específica diante das configurações 

da EAD contemporânea.  

Nesse tópico, identificou-se grande desafio, ao se reconhecer que as monografias 

apresentaram discursos tímidos sobre este tema. 

• O papel do tutor – Apresentou-se o papel do tutor como um docente que prepara 

o material didático, organiza e direciona o processo do ensino e da aprendizagem em 

atividades síncronas e assíncronas, avalia a aprendizagem do aluno, sabe utilizar a mídia com 
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competência no processo metodológico e avaliativo, e procura habilitar-se aos novos desafios 

que surgem ao contexto desta modalidade de ensino.  

Mostrou-se a necessidade de um tutor com papel ampliado de agente, parceiro e 

tecnólogo educacional (VOIGT; LEITE, 2004). 

• O aluno – Considerou-se o aluno com características específicas, com inúmeras 

expectativas e dificuldades na EAD contemporânea, revelando a necessidade do mesmo ser 

mais autônomo e comprometido com os estudos, inserido em práticas interativas, individuais 

e em grupos, na postura cooperativa e colaborativa, como construtor do próprio conhecimento 

(PIAGET, 1983).  

Segundo Alonso (2000, p. 183), a autonomia do aluno se faz necessária, podendo ser 

trabalhada diante de estratégias metodológicas com as TICs.  

Este desafio foi apontado em menor nível de dificuldade para a EAD hoje, 

considerando que a nova geração de alunos advém do contexto cultural das tecnologias. 

Porém, não pode ser caracterizada como uma generalização na realidade social do nosso País. 

• A interatividade – Ressaltou-se a interatividade diante de suas características e de 

forma enfática na prática educativa da EAD, inserida no aspecto organizacional e 

metodológico do ensino. A interatividade direcionou-se ao discurso e ao diálogo, de forma 

cooperativa e colaborativa, na postura da participação efetiva entre alunos e professores/ 

tutores. 

As considerações se direcionam à nova conjuntura do ensino on-line, ressaltando o 

diálogo no trabalho construtivista (SILVA, 2006), com destaque para os recursos da Internet 

(LANDIM, 1997), e os debates e a avaliação nos chats e fóruns (SANTOS, 2008). 

O maior desafio revelado pelas monografias, nesta temática, se deu no sentido de 

alinhar a prática da interatividade aos objetivos educacionais do ensino. 

• O processo avaliativo – Identificou-se a avaliação como desafio nesta modalidade 

educacional, integrante ao PPP da instituição de ensino, inserida no planejamento e na prática 

pedagógica, caracterizada nas perspectivas: contínua, diagnóstica e formativa, e na dimensão 

das TICs da EAD contemporânea. A avaliação foi ressaltada diante de critérios claros e 

objetivos de ensino, utilizando diversos instrumentos avaliativos e diversos recursos da mídia. 

Indicaram a avaliação diagnóstica, formativa e contínua. Foi enfatizada a importância da 

flexibilização avaliativa, considerando o ritmo do aluno.  

Tais resultados convergem às considerações de Maciel (2008), que assinalou o 

processo avaliativo como gerador de tomada de decisões e estratégias. O desafio neste tema 

contemplou os instrumentos avaliativos nesta modalidade. Santos (2008) também apontou a 
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importância do uso de diversos instrumentos e ferramentas de avaliação que possam dar conta 

da aprendizagem dos alunos a distância. 

Na pesquisa, observou-se resistência ao processo avaliativo à distância, através dos 

recursos tecnológicos, o que necessita ser ponderado considerando a perspectiva da avaliação 

continuada e formativa. 

• O material didático – Referiu-se às TICs e aos materiais impressos. As 

tecnologias da informação e da comunicação foram apresentadas como atividades diante dos 

recursos midiáticos (audiovisuais, informatizados e televisivos). Aos materiais impressos 

foram citados detalhes quanto à forma de redação dos textos e exercícios, a estética física e 

visual, etc., porém poucos comentários tecidos sobre os mesmos. Todavia, a preocupação em 

citar os detalhes revelou a ênfase qualitativa aos materiais a serem impressos para este 

contexto educacional. 

A importância de apresentar os recursos midiáticos considera o indivíduo que constrói 

seu conhecimento de forma multidimensional (MORAN, 1999 e MEC, 2006). 

Os entraves e desafios identificados nos discursos monográficos dos professores em 

formação direcionam-se aos estudos ministrados no curso, os quais se inserem ao contexto 

atual da modalidade a distância. Descreveram pontos específicos dos pilares da EAD 

contemporânea.  

Considerando os pilares da EAD, cada monografia os direcionou aos aspectos 

relevantes do seu tema. Isto é, relacionaram os pilares à ótica do tema que trabalharam. 

Exemplificando, as monografias que dissertaram a metodologia: citaram o curso como 

definidor da metodologia, inserindo-a no seu Projeto Político Pedagógico (PPP); a 

metodologia trabalhada de forma específica com as TICs; o aluno inserido numa metodologia 

dialógica, formado para a vida; e, os professores como responsáveis pela execução 

metodológica em equipe. As monografias que dissertaram o material didático: citaram o curso 

como definidor da plataforma virtual; as diversas mídias como fundamentais e definidas 

diante da metodologia; o nível do aluno levado em consideração ao se elaborar o material, 

devendo ser interativo; o professor como responsável de elaborar o material didático. Os dois 

exemplos citados foram evidenciados em todos os temas trabalhados pelas monografias, o que 

nos permite inferir que os professores em formação tiveram uma visão geral de todo o 

processo da educação a distância, mas enfatizaram assuntos específicos.  

Apresentamos no quadro abaixo considerações das monografias diante dos pilares da 

EAD: 
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QUADRO 4 – PILARES DA EAD CITADOS NAS MONOGRAFIAS 

PILARES DA EAD 
TEMAS DAS 
MONOGRA-

FIAS CURSO 
RECURSOS 

METODOLÓGI-
COS 

INTERATIVIDA-
DE/AUTONOMI
A DO ALUNO 

PROFESSOR-
TUTOR 

CURSO 

Citou a 
legislação, a 
organização em 
parceria, a 
flexibilidade no 
ritmo do aluno e 
aula. 

Define: os 
recursos 
tecnológicos, 
móveis e 
imóveis. 

Considera a 
metodologia 
interativa, e vê o 
aluno autônomo, 
construtor do seu 
conhecimento, 
orientado pelo 
docente. 

Docente que 
orienta o aluno 
e avalia com as 
TICs. 

METODOLO-
GIA 

Definida pelo 
curso, inserida 
no currículo, no 
PPP, visando 
cumprir o papel 
social, com um 
ensino flexível. 

É específica e 
definida diante 
das TICs. 

Ensino interativo 
em diálogo, vendo 
o aluno como 
autônomo, 
formado para a 
vida. 

Conteúdo 
elaborado em 
equipe; e a 
avaliação 
integrante ao 
papel do tutor. 

TUTOR 

Inserido no 
curso com 
equipe 
multidisciplinar 
no ensino, numa 
ação flexível. 

Cria o material 
didático, age 
com as TICs em 
todo processo. 

Concebe o ensino 
interativo e o 
aluno autônomo, 
direcionando-o. 

Educador que 
elabora e dirige 
o ensino, avalia 
o aluno, e está 
em formação 
constante. 

ALUNO 

Enfatizado 
como autônomo 
delineado pelo 
gestor do curso. 

Utiliza as TICs, 
como processo 
cultural. 

Com novo perfil, 
como autônomo e 
responsável na 
construção de seu 
conhecimento. 

Em relação 
interativa com 
o professor, 
sendo avaliado 
constantemente 

INTERATIVI-
DADE 

Relacionada à 
instituição e 
visa o 
desempenho do 
curso. 

Usa as diversas 
TICs. 
 

No sentido 
bidirecional do 
professor e aluno.  

Numa relação 
professor e 
aluno. 
 

AVALIAÇÃO 

Definida no 
PPP do curso. 

Definida diante 
dos recursos 
tecnológicos. 

Com respostas 
interativas. 
Promotora da 
autonomia do 
aluno. 

Professor 
concebe 
avaliação 
afetiva, com o 
feedback. 

MATERIAL 
DIDÁTICO 

O curso escolhe 
a plataforma e 
disponibiliza ao 
aluno.  

Caracteriza a 
importância das 
diversas mídias. 

Material interativo 
considerando o 
nível do aluno. 

De 
responsabilida-
de do 
professor.  
 

 

Ao considerarmos as discussões das monografias identificamos uma maior ênfase no 

papel do educador, na diversidade das TICs, na interatividade e no processo avaliativo. 



             

 
  

138 
 

Inferimos terem sido enfatizados tais aspectos em virtude dos professores em formação terem 

vivenciado, na prática, o papel de aluno e tutor, concomitantemente. O papel do aluno por 

serem professores em formação, e o papel do tutor pelo curso ter exigido a prática da tutoria. 

E os papéis de professor e de tutor foram vivenciados diante da diversidade tecnológica, num 

processo interativo e avaliativo, numa experiência real. 

Portanto, ao identificar os pilares da EAD contemporânea nas monografias de 

conclusão do curso dos professores em formação, confirma nossa hipótese de que 

“professores formados para a EAD, na atualidade, apresentam reflexões contemporâneas 

sobre esta modalidade de ensino”, considerando a análise do “Curso de Pós-Graduação Lato 

Sensu em tutoria para as licenciaturas diversas a distância”.  

A hipótese não se apresentava tão óbvia, considerando que muitos cursos de formação 

não têm ofertado mão de obra capaz e condizente com o perfil delineado pelo curso. E que os 

professores em formação: tinham formações distintas, nas licenciaturas em química, física, 

biologia e matemática; residiam em diversas cidades do nordeste, inclusive em áreas fora da 

capital, com perfis culturais diferenciados; que se inseriram em um novo contexto educacional 

no: uso das TICs, processo interativo e postura de tutor. Tais aspectos poderiam influenciar a 

não constatação de nossa hipótese; no entanto, no contexto geral, revelou-se a compreensão 

de todo processo educacional da EAD, com abordagens coerentes e coesas aos discursos de 

autores e pesquisadores desta modalidade de ensino nos dias hodiernos, embora tenham sido 

constatadas lacunas de forma mais e outras menos intensas. 

Concluímos certificando que as monografias dissertadas por professores em formação 

do “Curso de Pós-Graduação Lato Sensu, para as licenciaturas diversas a Distância” refletiram 

os objetivos do Curso em “formar tutores [...] para atuarem em Educação a Distância de 

forma mais ampla” (UFPE, 2005, p. 4). 

Acreditamos que nossos resultados podem oferecer suportes a iniciativas na 

modalidade a distância, governamentais ou não, uma vez que desvendamos opiniões e 

preocupações dos tutores a distância após uma formação em nível de especialização. Além 

disso, a partir dos nossos resultados podemos inferir que a experiência do referido curso 

apresentou sucesso nas aprendizagens dos conceitos básicos da EAD contemporânea.  

Nossos resultados nos impulsionam para novas investigações, por exemplo, investigar 

o impacto desta formação nas práticas pedagógicas dos professores que concluíram o referido 

curso, objetivando comparar os argumentos monográficos com suas ações práticas.  
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ANEXO II.  
N° da Monografia 1. (Categoria: Metodologia) 

ANÁLISE DAS MONOGRAFIAS DOS ALUNOS DO 
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM TUTORIA PARA AS 

LICENCIATURAS DIVERSAS A DISTÂNCIA 

 

 

TEMA 
AVALIAÇÃO EM EAD - PROCESSOS X APRENDIZAGEM: Uma análise sobre a proposta de 
avaliação da disciplina prática l no curso de biologia à distância promovido pela UPE 

OBJETIVO 
Mapear os processos de avaliação adotados na disciplina de Prática I, identificando os tipos de 
avaliação, critérios e instrumentos utilizados para avaliar o aluno. 

DESTAQUE DA MONOGRÁFIA 
• Nesse contexto o grande desafio dos professores de EAD é transpor os limites físicos e construir uma prática avaliativa 

que permita acompanhar os alunos em seus processos de construção do conhecimento. [...] uma prática avaliativa que 
permita acompanhar os alunos em seus processos de construção do conhecimento. [...] e aplicá-los em novos contextos 
[...] avaliar é um processo que lança mão de vários instrumentos para perceber o quanto o aluno conseguiu avançar em 
seu processo de aprendizagem, interação e desenvolvimento da autonomia, co-responsabilizando alunos e professores 
por seus processos de crescimento intelectual, cooperação e colaboração (p.6).  

• [...] avaliação como diagnóstico da aprendizagem e a partir dela repensar a prática educativa num processo constante de 
reflexão e mudança na intervenção pedagógica [...] avaliação como um processo contínuo com perspectivas diagnóstica 
e formativa, tendo como propósito principal melhorar a qualidade do processo de ensino e aprendizagem e aumentar a 
probabilidade de uma real construção do conhecimento (p.8). 

• [...] avaliar torna-se inerente [...] a todo processo educativo, [...] realizada a partir de um constante trabalho de ação-
reflexão-ação“educar é fazer ato de sujeito, é problematizar o mundo em que vivemos para superar as contradições, 

comprometendo-se com esse mundo para recriá-lo constantemente” (Gadotti, 1984, p.9) (pp.8-9).   
• [...] os instrumentos, os critérios e as formas de avaliar para que venha a superar as dificuldades impostas pela distância 

física entre professor/aluno, suprindo as necessidades dessa modalidade de ensino (p.9).   
• [...] ERBS (2004) ressalta que a avaliação em EAD ainda encontra-se em fase inicial de estudos [...] Ramal (2003) um 

dos grandes problemas na EAD é a credibilidade do aluno, como comprovar a autoria dos trabalhos realizados (p.10). 
• [...] Gomes (2004) o cumprimento de prazos para entrega das atividades pelo aluno e medir sua real participação são 

algumas das dificuldades [...] avaliação em cursos à distância (p.11).   
• [...] Almeida (2001): “Daí a importância de o professor conhecer as características das tecnologias em uso para 

acompanhar as investigações dos alunos.” (ALMEIDA, 2001, p. 61) (p.11) [...] PCN (introdução, 1997), para avaliar é 
preciso ter claro os objetivos, os critérios e os instrumentos que serão utilizados para que haja um real diagnóstico da 
construção da aprendizagem pelo aluno.“Avaliar significa emitir um juízo de valor sobre a realidade que se questiona, 
seja a propósito das exigências de uma ação que se projetou realizar sobre ela, seja a propósito das suas conseqüências. 
Portanto, a atividade de avaliar exige critérios claros que orientem a leitura dos aspectos a serem avaliados. (BRASIL, 
1997, p. 86) [...] Avaliar na EAD é perfeitamente possível desde que haja uma comunicação adequada via ambiente, 
tendo o professor e/ou o tutor como [..], retomando sempre os critérios que serão avaliados[...] seu favor e estabelecer 
critérios avaliativos, de modo que se possa aprender com os erros e aprender [...] condições de conhecer seus alunos e 
interagir com eles até melhor do que na educação presencial, conforme afirma Méndez (2002) (p.11).   

• Verificar se os processos de desenvolvimento da avaliação do conhecimento e do ensino e aprendizagem ocorrem a 
partir dos mesmos princípios epistemológicos que dão base ao ensino presencial (p12). 

• A avaliação se deu ainda através, dos fóruns da disciplina, de questionamentos através de mensagens assíncronas e 
síncronas e prova presencial realizada de forma objetiva (p.15).   

• Atividades Individuais /Fóruns /Prova presencial (p.17).  interatividade, feedback’s e tira-dúvidas constantes, tornando 
claros os critérios avaliativos [...] os instrumentos avaliativos utilizados pelas professoras como: mensagens assíncronas 
e síncronas, e-mail, fórum, atividades escritas e prova presencial ajudaram na diagnose e superação das dificuldades 
(p.18).  

• Avaliar a distância requer tanto por parte de alunos como dos professores muita disciplina, co-participação, espírito 
cooperativo, colaborativo e investigativo, [...] essenciais para o sucesso do ensino a distância [...] têm a oportunidade de 
construir e reconstruir suas aprendizagens, a partir da interação com professores e tutores para tirar dúvidas e direcionar 
o aprendizado, e de feedback rotineiros e habituais Os critérios de avaliação pré-estabelecidos e divulgados ao aluno [...]. 
(p.19). 
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ANEXO II. 
N° da Monografia 2. (Categoria: Aluno) 

ANÁLISE DAS MONOGRAFIAS DOS ALUNOS DO 
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM TUTORIA PARA AS 

LICENCIATURAS DIVERSAS A DISTÂNCIA 

 
 

 

TEMA O ALUNO E A APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

OBJETIVO 
Caracterizar este aluno que atualmente está matriculado nos cursos na modalidade a distância, em 
universidades públicas, no estado da Paraíba. 

DESTAQUE DA MONOGRÁFIA 
• Observamos que o aluno de ensino a distância deve ser autônomo, ter iniciativa e estar motivado para buscar o próprio 

conhecimento, pois este tipo de ensino exige comportamentos diferentes dos atuais, já que não há um acompanhamento 
diário do professor. Existe uma mudança cultural forte, porque o acesso à informação não está mais monopolizado na 
figura do professor. Na EAD, o professor assume um novo papel, surge a função do tutor, que apoiado em diferentes 
ferramentas pedagógicas irá propiciar a interação do aprendiz com os diversos objetos de estudo/conhecimento, colocando-
o como sujeito participativo da sua aprendizagem (p.6). 

• Assim sendo, cada vez mais a linguagem cultural inclui o uso de diversos recursos tecnológicos para produzir processos 
comunicativos, utilizando-se de diferentes códigos de significação (novas maneiras de se expressar e de se relacionar). [...] 
As tecnologias da comunicação, além de serem veículos de informações, possibilitam novas formas de ordenação da 
experiência humana, com múltiplos reflexos, particularmente na cognição e na atuação humana sobre o meio e sobre si 
mesmo. A utilização dos produtos do mercado da informação – revistas, jornais, livros, CD-ROM, programas de rádio e 
televisão, home-pages, sites –, além de possibilitar novas formas de comunicação, gera novas formas de produzir o 
conhecimento (p.8). 

•  [...] maduros o suficiente para sistematizarem seus conhecimentos sozinhos [...] O aluno passa a ser o centro do processo 
ensino-aprendizagem [...] realizar estudos a distância requer mais que uma opção, é preciso apresentar um perfil definido 
de necessidades, características e motivação individual (p.12). 

• Os alunos vivenciaram a aprendizagem de maneira diferente do ensino presencial [...] O educador precisa, então, estar 
mais atento e sensível aos obstáculos psicológicos, sociais e técnicos a serem enfrentados pelos alunos nesses cursos [...] 
os alunos e o professor compartilham do mesmo espaço e tempo (p.13).  

• [...] inter-relações, no sentido de ultrapassar a fragmentação e a divisão em todas as áreas do conhecimento. [...] Vale 
salientar que aprender em um processo colaborativo é planejar; desenvolver ações; receber, selecionar e enviar 
informações; estabelecer conexões; refletir sobre o processo em desenvolvimento em conjunto com os pares; desenvolver 
a interaprendizagem, a competência de resolver problemas em grupo e a autonomia em relação à busca e ao fazer por si 
mesmo. (Silva, 2000) (p.14). 

• a manutenção do interesse do aluno durante o curso; o cumprimento de horas de participação no curso; a interação entre 
alunos e tutor; ter outras atividades que tomam boa parte do tempo dificultando uma dedicação melhor ao curso; ter 
dificuldades em manusear o computador/Internet e não ter condições de estar conectado à rede durante muito tempo (p. 
13). 

• O mais importante é conseguir integrar todas as ferramentas de modo a oferecer um curso melhor (p. 16). 
• [...] uma mudança de postura do professor necessidade de ferramentas computacionais mais adequadas a seus usuários [...] 

Aprendizagem a distância via rede implica numa mudança significativa do processo educacional, dos indivíduos e 
instituições envolvidas [...] O aluno precisa aprender a buscar o conhecimento de forma independente, propor soluções, 
discutir e colaborar em grupo [...] pressupõe a aprendizagem ativa [...] O trabalho do professor passa a ser o de criar uma 
atmosfera, um ambiente convidativo que permita ao aluno começar a participar imediatamente, além de proporcionar 
direções claras [...] Ele deve incentivar a colaboração entre os aprendizes (p.16). 

• [...] tecnologias de comunicação mediadas por computador (p.29), tais como o correio eletrônico, os sistemas de 
conferência por computador, entre outros, aliadas a outros recursos da Web [...] suscitando no aprendiz um 
desenvolvimento criativo, flexível a sua realidade, facilitando o seu crescimento pessoal diferenciado por regiões e classes 
sociais [...] estar pronto para mudar paradigmas [...] como adquirir hábitos de estudo sistemáticos e eficientes de forma 
que utilizem métodos e técnicas adequadas (p.17). 

• É preciso estar consciente também da necessidade de se utilizar uma metodologia de trabalho, especialmente voltada para 
o ensino individualizado e fundamentada em técnicas de estudo [...] Essa atitude ajudará a desenvolver estudos com mais 
racionalidade, sistematização e aproveitamento. (p.18). 

• As características comportamentais necessárias ao desenvolvimento do aprendiz são: estar motivado para aprender; ter 
constância, perseverança e responsabilidade; ter hábito de planejamento; ter visão de futuro; ser pró-ativo; e ser 
comprometido e auto-disciplinado, de modo que os produtos desenvolvidos atinjam nível de qualidade alcançando os 
reais objetivos do processo educacional (p.19). 
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ANEXO II.  
N° da Monografia 3. (Categoria: Metodologia) 

ANÁLISE DAS MONOGRAFIAS DOS ALUNOS DO 
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM TUTORIA PARA AS 

LICENCIATURAS DIVERSAS A DISTÂNCIA 

 

TEMA 
AS CONCEPÇÕES SOBRE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: uma pesquisa realizada com os 
discentes do curso licenciatura em Matemática a distância, no Pólo de Macau-RN. 

OBJETIVO 
Identificar os impactos do sistema de avaliação no ensino a distância, visto que avaliar é prática 
vivenciada no dia-a-dia na sala de aula. 

DESTAQUE DA MONOGRÁFIA 
• [...] Hoffmam (2001 p.10) a avaliação “substancialmente reflexão, capacidade única e exclusiva do ser humano de pensar 

sobre seus atos de analisá-los, julgá-los interagindo com o mundo[...]” (p.8). 
• [...] avaliação é um instrumento individual para colher informação no decorrer de cada semestre. A prática de avaliação 

desenvolvida no ensino a distância não considera as especificidades de sua clientela, visto que é composta por todas as 
faixas etárias, (jovens, adolescentes, adultos) e, também, para aqueles que já têm o curso superior, ou trabalhadores que, 
devido à sua jornada de trabalho, sentem-se impossibilitados de “estudar”, em escola do tipo presencial. Fato este, que 
tem gerado resultados negativos [...] (p.9). 

• [...] interação e a transmissão de informações de atendimentos ao educando pelos os meios de comunicação sincrônicos e 
assíncronos como: (fax, telefone, rádio, televisão, teleconferência) [...] interatividade numa permuta contínua das funções 
de emissão e recepção comunicativa e a potencialidade dos suportes digitais (p.10). 

• [...] com flexibilidade de requisitos para admissão, horários e duração, conforme as diretrizes curriculares fixadas 
nacionalmente (p.11). 

• A avaliação desempenha funções que a legitimam e tornam indispensável no processo educativo. [...] processo é 
sistemático, a avaliação põe em destaque os fatos, as ações, os resultados parciais (processo) e finais (produto) do 
processo ensino-aprendizagem, mostrando não só o que são, mas também porque são deste ou daquele modo. [...] 
avaliação, apóia-se na interdependência das formas diagnóstica, formativa e somativa, com ênfase na sua 
continuidade.[...]  Elas possibilitam a continuidade do trabalho pedagógico e o respeito ao ritmo de aprendizagem de cada 
aluno (p.12) . 

• [...] avaliação funciona como um estímulo ao aluno, à sua aprendizagem e ao seu sucesso, pois favorece a autoconfiança 
[...] Quanto o material didático utilizado na educação a distancia é de boa qualidade e é bem elaborado, de acordo com as 
características que lhe são próprias, ele possibilita ao aluno uma avaliação constante de seu progresso e de suas 
dificuldades. [...] Essa possibilidade de avaliação de seu progresso a cada passo, a cada atividade de estudo realizada, 
contribui para uma melhor compreensão da avaliação como parte integrante do processo ensino-aprendizagem e de 
funções formadora e mobilizadora da aprendizagem aos ritmos individuais e diferenciados dos alunos [...] ser contínua, 
cumulativa, abrangente, sistemática e flexível (p.13). 

• [...] avaliação de programas educacionais ou da avaliação do processo ensino/aprendizagem, determinamos alguns 
critérios que devem ser colocados ou explicitados para sabermos o porquê e o para que de um processo dessa natureza [...] 
pressupõe processos de acompanhamento e avaliação, além de ser uma ação intencional e sistematizada [...] (p.15).    

• [...] avaliamos para acompanhar se os objetivos por nós planejados foram atingidos, se as dificuldades foram superadas 
[...] critérios: absoluto ou relativo. A avaliação baseada em padrões absolutos é chamada de referente, verifica o 
desempenho do aluno com relação a objetivos estabelecidos apropriada, portanto para avaliar o processo de ensino-
aprendizagem já a avaliação baseada em normas tem a finalidade de verificar a posição do aluno com relação ao grupo, 
sendo, portanto mais adequada para fazer uma seleção, ou classificação. [...] avaliação o professor deve levar em conta a 
qualidade da aprendizagem do aluno (p.18).   

• Instrumentos de avaliação: Provas: avaliação escrita, oral, em grupo, prática, prova - dissertativa / objetiva, prova com 
ou/sem consulta. Trabalhos: trabalhos em grupo ou de pesquisa com apresentação de resultados, reunirem respostas como 
responder perguntas em grupo, elaborar materiais didáticos, seminários, debates, produção de textos etc. Outros 
instrumentos: auto-avaliação, avaliação diagnosticar a participação nas aulas, estudo de casa, outro instrumento é o aluno 
produzir e expressar o seu conhecimento, habilidades e atitudes adquiridas [...]. Avaliamos para nos informar acerca de 
com caminha os acontecimentos em nossa clientela, coletar informações, interpretar e elaborar atividades que venham a 
ajudar o desempenho dos docentes e docentes/tutores [...]. Ao professor que precisa, constantemente, avaliar a própria 
prática. (p. 20). 

• [...] aluno ela oportuniza a reorganização e expressão de conhecimentos [...] De acordo com o curso ministrado e seus 
critérios exige uma avaliação feita pelo o tutor (p. 21). 

• Avaliar é tarefa complexa [...] Necessita de atitude aberta ao provisório, ao inacabado, ao heterogêneo, ao contexto [...] 
ver o aluno como parceiro no processo e principalmente pautar o trabalho na coletividade (comunidade escolar, família e a 
sociedade como um todo) (p. 22). 

• [...] avaliação (prova escrita) com base em atividades e outros instrumentos individuais (padronizados), realizados 
geralmente ao final de cada 05 aulas (p. 23). 

• Ao aluno, a avaliação deverá permitir perceber seus avanços e dificuldades. Avaliação deve ter, portanto, uma função 
permanente de diagnóstico e acompanhamento do processo ensino aprendizagem (p. 24).  

• [...] que seria ingênuo de nossa parte pensar que este trabalho tenha na sua essência a pretensão de resolver problemas 
educacionais, relacionados ao fracasso escolar e principalmente, a evasão (p.25).  
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ANEXO II.  
N° da Monografia 4. (Categoria: Metodologia) 

ANÁLISE DAS MONOGRAFIAS DOS ALUNOS DO 
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM TUTORIA PARA AS 

LICENCIATURAS DIVERSAS A DISTÂNCIA 

TEMA 
Práticas metodológicas em EAD: uma análise do curso de licenciatura em ciências biológicas no Pólo da 
Universidade Estadual da Paraíba 

OBJETIVO 
Avaliar, a partir de estudo exploratório e descritivo, se as práticas metodológicas, utilizadas no 1º 
Semestre do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas a Distância, têm contribuído com o 
desenvolvimento do processo de aprendizagem e auto-aprendizagem do alunado. 

DESTAQUE DA MONOGRÁFIA 
• [...] possibilite maior interação e/ou interatividade entre aluno-professor-tutor  (p.2). 
• [...] pode-se citar a possibilidade de contato com um largo espectro de colegas, com os quais os estudantes podem 

colaborar numa quantidade bastante superior ao que podem encontrar em sua própria região, além de permitir o acesso a 
um quadro bastante extenso de professores e tutores, numa dimensão impossível para uma única instituição educacional 
local (pp.2-3).  

• [...] uma mediação entre a metodologia aplicada e a necessidade do aluno [...] suscitando no aprendiz um desenvolvimento 
criativo, flexível à sua realidade, facilitando o seu crescimento pessoal e a formação da sua auto-aprendizagem. (p.3). 

• A educação a distância vem crescendo rapidamente nos últimos anos, principalmente com o surgimento das novas 
tecnologias computacionais. Relatando esse histórico, é possível observar que, a partir do século XX, foram realizadas 
várias experiências, buscando-se novas metodologias de ensino com a utilização do rádio, posteriormente, com a televisão 
até o emprego de artefatos computacionais. Assim, desde o uso dos correios, enquanto meio de comunicação (usando as 
mídias do tipo cartas), fitas cassetes, ou todo tipo de mídia que pudesse ser enviada, e com a continuidade, o advento da 
internet e todas as ferramentas que esse meio disponibiliza (como o fórum, o chat, o hipertexto, o e-mail, sites, etc.), a 
educação a distância evoluiu, diminuindo o intervalo entre a emissão e a recepção da mensagem) (p.4). 

• [...] mediatização das relações entre os docentes e os alunos [...] substituir a proposta de assistência regular à aula por uma 
nova proposta, na qual os docentes ensinam e os alunos aprendem mediante situações não-convencionais, ou seja, em 
espaços e tempos que não compartilham (LITWIN, 2001) (p.4-5). 

• [...] utilização de tecnologias para mediar o contato aluno-professor, aluno-instituição, aluno-conteúdo e, na maioria das 
vezes, aluno-aluno [...] maior flexibilidade a indivíduos com diferentes estilos de aprendizagem ao criar ambientes de 
aprendizagem acessíveis (VASCOCELOS, 2005) [...] os vídeo-conferências, produzidos para serem transmitidos via web 
como palestras ou simulações de uma situação ou experiências. Entretanto, o aluno pode não somente assistir como 
também interagir, na mesma hora, através da internet com uma webcan, fax, telefone, e-mail, com o palestrante ou tutor 
que apresenta a situação ou palestra [...] alunos e discutir entre eles suas opiniões e idéias (p.6). 

• exercitando uma interação de um para um, de um para muitos, de muitos para um e de muitos para muitos [...] 
metodologia aplicada e a necessidade do aluno em suprir as falhas que existem [..] exige menos conteúdos e tempos fixos 
e mais processos de pesquisa e comunicação (p.7). 

• [...] e menos conteúdos e tempos fixos e mais processos de pesquisa e comunicação [...] o aluno que não conseguir se 
organizar em relação ao seu tempo sofre conseqüências com deficiência de seu auto-aprendizado (p.8). 

• [...] rede de articulações de estratégias e táticas pedagógicas, as quais são definidas a partir dos objetivos e pressupostos 
pedagógicos [...] O preceptor deve fornecer apoio ao aluno na realização das atividades em nível de conteúdo e das 
atividades solicitadas pelo professor [...] propostas de atividades para a reflexão, sugerir fontes de informação alternativas, 
favorecer os processos de compreensão; isto é, guiar, orientar, apoiar, e favorecer o processo de construção dos 
conhecimentos pelos alunos [...] importância de adotar um material didático bem elaborado. (p.9). [...] recurso ou material 
estrategicamente elaborado, que estimule a auto-aprendizagem do aprendiz, suprindo a ausência física dos participantes 
do curso [...] deve ter uma linguagem mais dialógica . Isto é, o material precisa conversar com o aluno [...] Pode-se ter 
vários tipos de mídias e recursos como parte do material didático [...] devem estar contextualizadas (p.10). 

• [...] o fator comunicação é um ponto fundamental [...] análise mostra como determinados alunos entram no curso de 
educação a distância sem ter conhecimento da metodologia que é aplicada no mesmo, levando-os, na maioria das vezes, 
ao desestímulo. Diante dos dados obtidos também é visível a falta de conhecimento e prática na utilização do ambiente 
virtual por parte de alguns alunos, bem como, a dificuldade em desconstruirem as vivências de um curso presencial e se 
adaptarem com o processo de auto-aprendizagem que a EAD exige. Esta análise mostra como determinados alunos entram 
no curso de educação a distância sem ter conhecimento da metodologia que é aplicada no mesmo, levando-os, na maioria 
das vezes, ao desestímulo (p.13). 

•  enquanto que 10 (dez) alunos representando 40% da amostra, estão atingindo este desenvolvimento em parte, por 
sentirem a ausência de livros mais específicos que lhes fornecessem uma gama de informações para as suas pesquisas, 
devido eles não terem tido acesso a biblioteca do Pólo no início do curso, [...] avaliação contínua (p.14). [...] e-mail 
interno, o Chat e o fórum são metodologias (p.16). Apesar do curso está iniciando e ter muitas atribuições a serem 
cumpridas, é bom que se veja a possibilidade de priorizar as demandas que o alunado precisa para engrandecer o seu auto-
conhecimento (p.18). 

• [...] construção do conhecimento seja feita de maneira mais colaborativa (p.19).  
• O atendimento do tutor é fundamental para fazer uma ponte entre o aluno e o professor (p.23). 
• [...] material didático entregue é claro [...] “conversar” com o aluno, precisa seduzi-lo (p. 24). 
• [...] a tutoria deve ter compromisso ético-pedagógico para tentar solucionar as dificuldades que os alunos encontram no 

decorrer de seu processo de aprendizagem [...] estando sozinhos ou com um grupo de colegas, favorecendo a 
interatividade e a aprendizagem colaborativa (p. 26). 
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ANEXO II.  
N° da Monografia 5. (Categoria: Material didático) 

ANÁLISE DAS MONOGRAFIAS DOS ALUNOS DO 
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM TUTORIA PARA AS 

LICENCIATURAS DIVERSAS A DISTÂNCIA 

TEMA 
Análise do material impresso dos cursos de licenciatura a distância oferecidos pelo NeOri pelos alunos de 
licenciatura em Química do Pólo de Macau.  

OBJETIVO 

Apresentar uma análise do material impresso do 1° semestre dos cursos de licenciatura a distância em 
Matemática, Química e Física do pólo de Macau das disciplinas de Matemática e Realidade, Geometria 
Plana e Espacial, Educação e Realidade e Ciências da Natureza e Realidade, a partir do olhar crítico de 
uma amostra de alunos de Química, no intuito de contribuir com sugestões que possam otimizar cada vez 
mais o material utilizado. 

DESTAQUE DA MONOGRÁFIA 
• [...] um material apropriado foi elaborado. Os impressos foram analisados e testados por vários grupos antes de serem 

ofertados aos alunos (p.6).  
• [...] o material impresso continua ocupando uma posição de destaque [...] utilização deste material tem várias vantagens 

como (1): - É familiar, razoalvelmente compreensível e aceito pelos alunos, professores e especialistas. - É adaptável ao 
ritmo dos alunos, permitindo a releitura, a leitura seletiva, o maior ou menor aprofundamento do que se lê (p.8). 

• Pode ser navegado com facilidade. O acesso aleatório a partes específicas é rápido e conveniente. - Não requer nenhum 
horário específico de distribuição (o aluno não precisa estar em um lugar e hora específico). - Não requer equipamento 
específico para ser utilizado e é facilmente transportável. - É um meio “transparente”, permitindo à mensagem ser 
transmitida sem distração ou interferência da tecnologia entrega. - Tem custo unitário baixo em relação às alternativas, 
tanto para preparação quanto para duplicação. - É um formato muito eficiente para distribuição de grandes quantidades de 
conteúdo. - É fácil e barato de revisar.  - É facilmente integrável a qualquer outro meio. Além desses fatores apresentados 
por Dauro Veras, ainda podemos acrescentar: - Independe do acesso às tecnologias mais recentes. - Não há diferença entre 
classes econômicos ou sociais (p.9). 

• além de orientar na aquisição do conhecimento, suprir também, a ausência do professor que não pode ser indagado, 
questionado, a qualquer momento (p.9). 

• Um excelente material impresso deve favorecer (Dauro Veras): - a aprendizagem ativa, onde o aluno se envolve 
ativamente no processo, o que só é possível quando há interação entre o redator e o aluno – quando se estabelece um 
diálogo. - eficácia, já que se trata de um estudo individual do aluno, deve facilitar não só a aprendizagem com também, 
propiciar a auto-avaliação. Isso se alcança na medida que a organização lógica do conteúdo viabilize o aluno a construir o 
próprio conhecimento, o que requer do aprendiz que ele percebe a importância da parte no contexto geral e ele é 
estimulado à interação com o mesmo. - eficiência, em se tratar de um investimento que exige rentabilidade tanto em 
tempo quanto em dinheiro (p. 9-10). 

• - a extensão do texto, sendo limitado cada aula a um número máximo de vinte e duas (22), páginas (p.11). 
• além de inserir imagens, desenhos e gráficos, é cuidado o aspecto estético para facilitar a leitura e a interpretação (p.11). 
• Todas as aulas (cadernos) constam de: - um capa com: título da aula, dois ou mais subtítulos. uma faixa ilustrativa relativa 

ao conteúdo da aula . o número da aula. o símbolo da Unidis. - na primeira página interna a apresentação da aula e os seus 
objetivos. - desenvolvimento da aula intercalando: a parte dissertativa: texto, gravuras, gráficos, etc., expondo o conteúdo, 
exercícios para fixar/ ampliar o conteúdo [...] lembretes na margem externa da página quando necessários. - resumo, 
mostrando como se tentou chegar a alcançar os objetivos iniciais - auto-avaliação para verificar o nível da própria 
aprendizagem - referências, a bibliografia que serviu de base e que pode e até deve ser consultada pelo aluno para ampliar 
os seus conhecimentos - anexos, mostrando uma pesquisa desenvolvida, vezes mapas. Vale ressaltar que esta parte ficou 
restrita à disciplina de Educação e Realidade. - contracapa final, informando os parceiros do curso: Governo Federal, 
Ministério da educação, Secretaria da educação a distância, UFRN. (p.11-12). 

• [...] Foi considerada valiosa a abordagem em forma de tema gerador que, desde a primeira aula, obriga a todos mergulhar 
fundo na realidade do seu dia-a-dia e que causou espanto na grande maioria pela descoberta do tamanho do 
desconhecimento, na maioria quase total do meio em que vivem e trabalham (p.13). 

• [...] forma de tema gerador que, desde a primeira aula, obriga a todos mergulhar fundo na realidade do seu dia-a-dia 
(p.13). 

• [...] boa seqüência com materiais de boa qualidade com textos claros, linguagem objetiva, conceitos bem definidos e 
exercícios que levaram a um aprofundamento e uma eficaz compreensão dos objetivos [...] linguagem e compreensível 
[...] conteúdo aprofundado [...] sempre interligados com as outras aulas de modo que não temos aulas isoladas e sim inter-
relacionadas [...] facilitaram a compreensão das idéias (p.14). 

• [...] atividades significantes/ Auto-avaliação (p.15). [...] Exageros e/ou repetições/ Erros gráficos/melhoria na edição 
(p.15). 

• [...] erros conceituais (p.16). [...] prolongada e maior detalhamento (p.18). [...] exemplos que facilitem o entendimento 
(p.19). 

• [...] boa relação entre texto e figuras; discussão de temas atuais [...] contextualizados [...] Textos complementares 
significativos (p.23). 

• Textos complementares significativos (p.25). 
• Até quem achava que “curso a distância” seria maior moleza rapidamente teve que rever seu pensamento e suas atitudes 

quanto ao estudo (p.25). 
• Se faz necessário uma análise de todo o material, principalmente quanto à distribuição do texto, das gravuras e dos 

gráficos [...]  Outra parte que merece uma nova atenção é o que diz respeito aos erros de ortografia e identificação das 
ilustrações(p. 27). 
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ANEXO II.  
N° da Monografia 6. (Categoria: Metodologia) 

ANÁLISE DAS MONOGRAFIAS DOS ALUNOS DO 
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM TUTORIA PARA AS 

LICENCIATURAS DIVERSAS A DISTÂNCIA 
 

 

 

TEMA PROJETOS DE TRABALHO VIA WEB (Pólo Tibira)  

OBJETIVO 
Investigar os referenciais teóricos de projetos de trabalhos com seus aspectos metodológicos conceituais e 
aplicados, analisar as metodologias aplicáveis para elaboração e execução de projetos de trabalhos via 
web e propor a contribuição desta experiência nos cursos de licenciatura a distância. 

DESTAQUE DA MONOGRÁFIA 
• Para alguns é uma metodologia, para outros uma forma didática de explorar conteúdos e/ou temas contextualizados no 

cenário histórico cultural onde o aluno está envolvido, mas bem mais do que uma técnica bem desenvolvida, os projetos 
de trabalho devem estar inseridos na proposta curricular da escola, como uma forma de repensar a função da mesma no 
mundo moderno. A inserção de projetos de trabalhos nas escolas do Brasil é uma temática nova e, atrelada a este novo 
pensar pedagógico, tem-se a integração, não em toda sua totalidade, mas em grande parte, das tecnologias da informação e 
comunicação (TIC) na educação, da televisão ao vídeo cassete, das rádios estudantis e a web com seus chats e fóruns de 
debates, desenvolvendo-se maior autonomia por parte dos estudantes e a transformação de um “professor coletivo” e 
multipotente. Ao analisar essas duas vertentes - projetos de trabalhos e o uso das tecnologias digitais nas diversas 
modalidades educacionais - existe a possibilidade de integrá-las, abordando conteúdos de forma interdisciplinar numa 
perspectiva de aprendizagem construtivista (p.9). 

• [...] re-significam a aprendizagem dos conteúdos com olhares à realidade social, numa visão interdisciplinar [...] 
Hernández (1998, p. 22), “a necessidade de modificar as estratégias favorecedoras da globalização [...] implica seguir um 
itinerário de busca para encontrar aquela modalidade de formação que se adapte ao seu contexto”  (p.10).  

• Os Projetos de Trabalhos significa a continuidade de refletir sobre a práxis no âmbito individual e coletivo [...] o 
compromisso de assumir uma nova prática pedagógica, sabendo fazer escolhas, tomar decisões e propor inovações 
coerentes. Isso envolve complexidade e resolução de problemas, possibilitando a análise, a interpretação e a crítica por 
parte dos alunos, além do envolvimento, da responsabilidade, da autoria, autenticidade e conexões entre vários pontos de 
vista, induzindo a pluralidade (p.11). 

• [...] significativa a informação [...] a interação [...] uma proposta de educação para a diversidade [...] curricular se concebe 
não linearmente [...] avaliação pretende ser formativo, contínuo, global, [...] atitudes autonomia pessoal, o senso crítico, os 
valores laicos e o sentido da democracia e da participação [...] critério de atualização cultural [...] o papel mediador (p.12). 

•  [...] fazendo-se uma ponte entre o global e o local ou vice-versa, intercambiando de forma colaborativa a aprendizagem 
[...] diálogo [...] atividades que visavam as sínteses [...] propostas reflexivas que implicam comparações, buscas de 
exemplos, desenvolvimento de processos analíticos ou resolução de problemas [...] favoreçam os processos de 
compreensão [...] eixo as reflexões das comparações [...] processos analíticos ou resolução de problemas (p.13).   

• [...] atividades são pensadas, permitindo uma ampla diversidade, onde professores e alunos podem atuar [...] professor 
deve indagar se o uso do computador está ou não contribuindo para a construção de novos conhecimentos” (VALENTE, 
2005, p. 23) [...] atingir os objetivos pedagógicos previamente planejados (p.16). 

• A partir do conhecimento de ambas as áreas (pedagógica e tecnológica), o professor poderá integrar conteúdos, 
desenvolvendo projetos que desafiem os alunos a fim de atingir os objetivos pedagógicos previamente planejados, para 
isso organiza informações originadas de distintas fontes e tecnologias, criam-se situações que mobilizam ações criativas, 
desencadeando interação entre pessoas e objetos de conhecimento, além da aprendizagem e do desenvolvimento de 
produções (ALMEIDA, 2005, p. 40) (pp.16-17). 

• [...] planejamento pedagógico para que as ações com projetos de trabalhos possam ser desenvolvidas é a opção mais 
válida para o enfrentamento da falta de motivação, evasão e repetência que assolam os diversos níveis de ensino, 
observado também nos cursos de licenciatura na modalidade a distância (p.19). (grifo nosso - Renilze Ferreira) 
Ferramentas comunicacionais e as formas de interações, se síncrona e/ou assíncrona: contatos de sensibilização e 
motivação, indicação de textos e sites atraentes e informativos, diversidade de atividades, e agendamento de chats e bate-
papos (p.20).  

• parece ser importante na sua trajetória acadêmica vivenciar metodologias que se utilizam destas mídias (p.22). 
• [...] os pilares da investigação, associação e colaboração (p.23).  
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ANEXO II.  
N° da Monografia 7. (Categoria: Tutoria) 

ANÁLISE DAS MONOGRAFIAS DOS ALUNOS DO 
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM TUTORIA PARA AS 

LICENCIATURAS DIVERSAS A DISTÂNCIA 

TEMA TUTORIA A DISTÂNCIA NO ENSINO DE MATEMÁTICA (Alagoas/ Maceió) 

OBJETIVO  

Discutir as competências e o papel do tutor no desempenho e no acompanhamento dos alunos no ensino da 
Matemática a distância.  / Conhecer os processos a as concepções de tutoria, acerca das conseqüências positivas 
e negativas de ser tutor no processo de mediação do ensino e aprendizagem no curso de graduação em 
matemática da UFRN/ UFALconhecer os processos a as concepções de tutoria, acerca das conseqüências 
positivas e negativas de ser tutor no processo de mediação do ensino e aprendizagem no curso de graduação em 
matemática da UFRN/ UFAL 

DESTAQUE DA MONOGRÁFIA 
• A formação acadêmica do tutor vem ganhando destaque no cenário nacional, nunca se discutiu tanto a formação como 

nesta década devido em parte pelo grande incentivo do governo federal com política de incentivo a formação na 
modalidade à distância para alcançar um número cada vez maior de pessoas. [...] a missão de articulador de todo o sistema 
de ensino-aprendizagem (p.7). 

• [...] uma competência básica para o exercício da tutoria, uma competência técnica e legal [...]  (p.8). 
• [...] pensar a formação de tutores-professores significa pensá-la como um processo continuo de formação inicial e 

continuada [...]  auto-formação e um processo coletivo de troca de experiências e práticas. (p.9). 
• [...] atual da práxis do tutor, indo além da orientação e assessoria dos alunos no decorrer do processo de formação, capaz 

de resolver as dúvidas que se apresentam, atuando como facilitador da formação, ampliando os conhecimentos através da 
metodologia da EAD e o uso das TIC como ferramentas de comunicação entre o curso e os alunos, sendo uma 
característica que independe da área de atuação do tutor (pp.9-10). 

• É importante salientar que não existe um modelo único de tutoria a ser adotado, ele depende de cada contexto e de cada 
Instituição. No sistema de EAD, a interlocução aluno-orientador é exclusiva. A dimensão da orientação exige que o 
número de 20 ou 30 alunos por orientador, ideal para a relação de um tutor e alunos (p. 11). 

• O tutor deve conter competências mais complexas, como: saber lidar com os ritmos individuais diferentes dos alunos; 
apropriar-se de técnicas novas de elaboração do material didático impresso e do produzido por meios eletrônicos; dominar 
técnicas e instrumentos de avaliação, trabalhando em ambientes diversos daqueles já existentes no sistema presencial de 
educação; ter habilidades de investigação utilizar técnicas variadas de investigação e propor esquemas mentais para criar 
uma nova cultura, indagadora e plena em procedimentos de criatividade; [...] O principal objetivo do tutor é capacitar o 
aluno para que trabalhe por si mesmo, pense por si mesmo e construa seu próprio conhecimento sobre a matéria que 
estuda. [...] O trabalho como tutor significa ser professor e educador (p. 12). 

•  [...] diferencia do educador em uma situação de ensino presencial [...] ter os maiores cuidados com a seleção dos textos 
elaborados e/ ou produzidos para um curso de EAD, a articulação dos núcleos temáticos, interdisciplinaridade, 
coordenação didático-pedagógica, renovação metodológica, fundamentos teóricos de aprendizagem e do processo de 
avaliação (p.13). 

• [...] função tutorial a ser desempenhada sob forma colegiada, isto é, envolvendo o conjunto de tutores e alunos que 
possuem maiores contatos entre si, por meio de e-mail, e as comunidades criadas no ambiente da internet. [...]  processos 
reflexivos de investigação e exige um currículo consistente, tendo como suporte a relação teórica e prática  preparação da 
equipe: a qualidade no atendimento: cordialidade, autenticidade, empatia, ética nas atividades desenvolvidas (p.17).  

• A interatividade constitui um outro alicerce na concepção [...] do tutor na EAD, pois atua juntamente aos membros do 
grupo promovendo interação gradativa (p.18) 

• Promover a atuação dentro de ambientes virtuais com a participação dos alunos no curso e introduzir e moderar os debates 
nos fóruns, realizar sugestões e comentários que suscitem a participação dos alunos; conceituar e moderar as sessões de 
chat, reavaliar as conclusões generalizadas nas sessões de chat e dos debates e demonstrar habilidades comunicativas 
utilizando as ferramentas de comunicação como objeto de fomentação da interação entre o alunado. [...] utilizando-se de 
metodologias e meios adequados para facilitar a aprendizagem [...] ação de tutelar alguém de forma sistemática e 
organizada [...] Para isso é necessário em todo o trabalho, organização, dinamismo, co-responsabilidade, ter a habilidade 
de trabalhar em equipe, capacidade de procurar soluções e lidar com as novas situações do curso e dos cursistas (p.19). 

• Mesmo contando com todo aparato tecnológicos, aliados aos materiais, o tutor é peça fundamental para o sucesso ou o 
fracasso dos cursos a distância ou semi-presencial. [...] uma avaliação crítica propondo sugestão de superação das 
dificuldades e direcionando as correções e observações de forma clara (p.20).  

• Atribuições do tutor: conhecer o projeto didático-pedagógico; orientar o aluno para o estudo a distância, mostrando a 
necessidade de se adquirir autonomia de aprendizagem; individualmente ou em grupo; indicar aos alunos a necessidade de 
pesquisar; participar de encontros; emitir relatório mensal para o tutor-coordenador; participar da aplicação de avaliações 
presenciais de acordo com programação do curso e organizadas pela coordenação geral; cumprir com pontualidade os 
horários de atendimento de acordo com o estabelecido pela coordenação de tutoria e com os alunos (p.21).  

• Atribuições do tutor coordenador [...] Requisitos requeridos para assumir o papel do tutor [...] O sistema de tutoria que 
consiste de uma infra-estrutura de comunicação, espaços físicos e tecnológicos que servem de suporte para a organização 
do acompanhamento do aluno com profissionais de nível superior no pólo [...] passaram por uma avaliação final do 
coordenador através de um questionário, elaborados pela coordenação geral dos cursos de licenciatura (p.22). 

• Ressalta-se a importância do papel do professor reflexivo e mediador na busca da construção do saber matemático, que 
auxiliam na estruturação da aprendizagem (p.23).  
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• Deve o tutor estar ciente da questão da TIC no ensino de modo a valer-se de seus recursos de comunicação e informação 

para colaborar com a construção de conhecimento do cursistas (p.26). [...] um profissional e a tutoria uma profissão (p. 
27). 

• [...] interação necessária para o cumprimento dos objetivos educacionais dos cursos [...] seleção criteriosa (p. 28).  
• [...] a instituição que deseja incorporar a modalidade de ensino à distância necessita dispor de educadores, de acordo com 

os referenciais de qualidade para cursos à distância (p.18) 
• [...] essas tecnologias também podem servir para o desenvolvimento de atividades que facilitem o desenvolvimento da 

autonomia, da solidariedade, da criatividade, da cooperação e da parceria, como ferramentas que permitem a criação de 
ambientes virtuais, onde também é possível vivenciar valores humanos superiores associados aos processos de construção 
do conhecimento (Moraes, 2002, p. 5) (p.19). 

• [...] propiciando a interação de alunos no meio tecnológico sendo estes parte integrante da sociedade [...]  na vivência da 
informática, nos hábitos cotidianos, trabalhos cooperativos e interativos, permitindo assim, a atualização de 
conhecimentos, a socialização de experiências e a aprendizagem permanente (p.20). 

• Os aluno de EaD apresentaram a seguinte diversidade de respostas: 24% dificuldades de deslocamento ao pólo, 20% falta 
de tempo e dificuldades na realização das atividades,16% organizar e melhorar meus horários de estudos, 16% falta de 
base para facilitar a fixação dos conteúdos, 8% entendimento do material, 8% falta de um professor diariamente, 8% 
outros motivos (p.23). 
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ANEXO II.  
N° da Monografia 8. (Categoria: Metodologia) 

ANÁLISE DAS MONOGRAFIAS DOS ALUNOS DO 
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM TUTORIA PARA AS 

LICENCIATURAS DIVERSAS A DISTÂNCIA 

T EMA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: EXPECTATIVA E REALIDADE NO PÓLO DE CAMPINA GRANDE 

OBJETIVO 
Vislumbrar a expectativa e a realidade dos alunos matriculados nos cursos, envolvendo alunos atuantes e 
evadidos para compreender e averiguar a dinâmica do processo de ensino-aprendizagem neste curso, seu 
caráter social, pedagógico, prático e cultural. 

DESTAQUE DA MONOGRÁFIA 
• [...] com proposta pedagógica adequada ao seu sistema e região produzindo planejamento de ensino, com estratégias 

metodológicas e avaliativas [...] uma pesquisa de campo com alunos atuantes e alunos evadidos para uma possível síntese 
dos resultados (p.5). 

• [...] estrutura diferenciada, a proposta pedagógica é adequada ao seu sistema e região, produzindo um planejamento de 
ensino com embasamento no perfil da turma, suas especificidades e similaridade, estratégias metodológicas e avaliativas 
(p.6). 

• [...] a Educação a distância enseja uma temática tecnológica na prática pedagógica, interagindo o sócio-tecnológico ao 
encontro do aluno, na auto-aprendizagem na visão crítica do mundo [...] No entanto, os modelos apresentados atendiam 
aos alunos em diversas localidades geográficas, eram de pouca flexibilidade em relação ao prazo, avaliação e meios 
utilizados. (p.7). 

• novos recursos e metodologias para que possibilitem aos alunos a no processo de ensino-aprendizagem, permitindo que 
estes possam discutir suas idéias e, assim, construir conhecimentos e ser responsável de sua auto-avaliação com o auxilio 
de professores e/ ou tutores [...] O formal vem sendo desenvolvido, regularmente no âmbito das políticas públicas 
educacionais, decretos, estratégias regulares de ampliação democrática do acesso à educação de qualidade, direito do 
cidadão e dever do Estado e da sociedade, buscando vencer todas as discriminações, preconceitos e estruturas de ensino 
tradicional (p.8). 

• [...] surgem estratégias de interações, mesmo que não tenha o aluno presencialmente, com a perspectiva de abrangência de 
área, atendendo as necessidades de cada um de acordo com a respectiva comodidade (pp.8-9). 

• Para tanto, os cursos a distância utiliza a mediação dos suportes tecnológicos para vínculos de comunicação diversos, 
onde foi iniciado com o correio, posteriormente o rádio, a televisão, o vídeo, o telefone o fax e mais recentemente a 
Internet que foi a grande expansão para os cursos a distância, que mobiliza e interage em tempo real, facilita ao 
aprendente construir seus conhecimentos e relações, não ficando o aluno mais preso e incapaz de pensar, agir, tomar 
decisões, possibilitando uma interação de muitos para muitos. [...] planejado e diferenciado do ensino presencial com 
propostas metodológicas [...] fatores que se inter-relacionam nas situações de ensino: tipo de atividade metodológica, 
aspectos materiais da situação, estilo do professor, relações sociais, conteúdos culturais [...] métodos e estratégias 
considerando a aprendizagem como processo individual, porém, através de um processo colaborativo e coletivo (p. 9). 

• [...] faz-se necessária uma proposta pedagógica com recursos didáticos sistematicamente organizados em diferentes 
suportes de informação, em regime especial tais como: administração, linguagem, acompanhamento, avaliação, recursos 
técnicos, tecnológicos e pedagógicos [..] educação a distância tem sua identificação própria [...] a proposta pedagógica é 
adequada ao seu sistema e regime, tendo o curso o desenho do seu projeto e não se baseia apenas nos conteúdos (p.10). 

• [...] o Relatório da Comissão Assessora para Educação Superior a Distância (2002), sobre o parecer 335, de 06 de 
fevereiro de 2002, a qualidade de um curso a distância [...] Processo de ensino-aprendizagem [...] Organização Curricular, 
[...] Equipe Multidisciplinar apresenta um conjunto de profissionais cada um com formação diferenciada com 
especialidades necessária para a participação da construção projeto pedagógico de um curso virtual, logo, estes 
profissionais que planejam, elaboram, executam e avaliam esses ambientes [...] Material Didático [...] EAD oferece, os 
diversos meios e recursos [...]  utilizar basicamente materiais impressos, materiais instrumentais para atividades práticas, 
materiais audiovisuais, suporte informativo e Internet [...] Interação entre Alunos e Professores [...] avaliação  (p.11). 

• Mesmo se tratando de um curso a distância, a relação professor-aluno, faz parte de um ambiente estimulador da 
aprendizagem, através de atitudes de solidariedade ao outro, permitindo que o aluno sinta-se pertencente ao grupo, 
incentivando a autonomia do aluno e o compromisso com o seu papel. [...] correio eletrônico [...] Estimular a inserção dos 
alunos ao processo de aprendizagem e interatividade (p.12). 

•  [...] auto-avaliação, avaliações individuais, avaliação das atividades grupais, avaliação de trabalhos de pesquisa, avaliação 
final e avaliação contínua [...] é presença do tutor que é centrada ao apoio docente a um professor sua apropriação [...] Na 
modalidade de avaliações para com o aluno pode atender mais do que uma função, sendo elas Somativa (que tem a função 
classificatória, que na prática escolar, quase sempre é estática, classificando o aluno como inferior, médio ou superior sem 
nada fazer para que ele saia dessa situação); a função diagnóstica (que objetiva determinar a presença ou ausência de 
habilidades e/ ou pré-requisitos ou identificar as causas de repetidas dificuldades, fornece elementos que auxiliam no 
avanço e crescimento do aluno); e a função Formativa (visando informar professor e aluno sobre o rendimento da 
aprendizagem durante o desenvolvimento das atividades escolares, fazendo parte da aprendizagem cotidiana) [...] Para a 
avaliação é necessária ao professor a definição de critérios relevantes (p.13). 

•  Interação professor-aluno, aluno-tutor, aluno-aluno, aluno-tutor-tecnologia (p.14). 
• [...] que o aluno desenvolve seu senso crítico, sua capacidade criativa, que favorece a construção dos conceitos de forma 

interdisciplinar e sua autonomia (p.14). 
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ANEXO II.  
N° da Monografia 9. (Categoria: Metodologia) 

ANÁLISE DAS MONOGRAFIAS DOS ALUNOS DO 
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM TUTORIA PARA AS 

LICENCIATURAS DIVERSAS A DISTÂNCIA 
 

 

TEMA 
AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM DE CONTEÚDOS PROCEDIMENTAIS NA MODALIDADE 
DE ENSINO A DISTÂNCIA. 

OBJETIVO 
Analisar a prática avaliativa e a percepção do professor quanto à importância da avaliação da 
aprendizagem dos conteúdos procedimentais, na modalidade de educação a distância, em especial no 
Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas a distância (UPE). 

DESTAQUE DA MONOGRÁFIA 
• [...] representa uma etapa do projeto pedagógico caracterizada pelo acompanhamento do desempenho do aluno durante o 

percurso de todo o processo de ensino-aprendizagem [...] entendida como um processo [...]  tarefa difícil seja no ensino 
presencial ou a distância... no ensino a distância, novos entraves e desafios... o que e como avaliar o aluno [...]  critérios de 
avaliação para cada atividade de ensino [...] no alcance dos objetivos de ensino e aprendizagem [...] (PCN, 1998) 
apresentam os conteúdos em três categorias, os conteúdos conceituais, os procedimentais e os atitudinais.” (p.7). 

• [...] uma prática avaliativa diagnóstica e formativa. Entre o que e como o aluno aprende [...] a definição dos objetivos, a 
escolha das estratégias de ensino, os recursos didáticos utilizados e os critérios de avaliação, a auto-aprendizagem 
acontece de forma significativa e eficaz [...] metodologia dinâmica e coerente com os objetivos propostos permite ao 
aluno uma participação efetiva no seu processo de aprendizagem [...]   como a autonomia e a capacidade de interação e 
colaboração (p.8). 

• Avaliar o aluno constitui a avaliação da prática docente (pp.8-9). 
• [...] referenciais de qualidade para o ensino a distância, há um indicador referente à avaliação que privilegia uma 

“avaliação de  qualidade contínua e abrangente”, avaliar a distância remete perceber a riqueza que os ambientes virtuais 
(p.10).  [...] desafios rodeiam o processo de avaliação no ensino a distância, como “o cumprimento de prazos para a 
entrega e/ou apresentação de atividades, resistência ao uso do ambiente virtual, acesso à Internet e a forma de medir a 

participação dos alunos (Gomes apud Gitirana e Santos, 2005, p.4) (pp.10-11). 
• [...] importância do planejamento na ação de quem ensina [...] Enricone (2000) apresenta três categorias de análise sobre 

avaliação [...]: ensino e avaliação como processos coerentes; aprendizagem como ato pleno de significação e 
aprendizagem como ato de ampliação da autonomia do aluno (p.11). 

• [...] redimensionamento da prática docente e concepção de educação [...] objetivos definidos claramente [...] estabelecer 
metodologias de avaliação que envolvam todo o processo de ensino-aprendizagem de forma sistemática, contínua e 
abragente (p.12).  

• O entrave [...] O cerne do problema é justamente relacionar cada instrumento com o que se pretende desenvolver, a partir 
do estabelecimento de critérios de avaliação (p.16). 

• A avaliação precisa assumir uma ação dialógica, interativa e colaborativa, numa perspectiva construtivista da prática 
educativa (p.17). [...] devem ser mediados de forma eficaz e significativa, tanto pelos tutores, como, principalmente, pelos 
professores (p.18). [...] desenvolvimento da autonomia e da cidadania (p.19); no desenvolvimento da autonomia (p.21). 

• [...] autodisciplina do aluno, que deveria gerenciar o seu tempo de estudo, com autonomia [...] Uma comunicação clara e 
acolhedora, a definição de critérios de avaliação, um acompanhamento eficaz, a discussão permanente através do 
feedback (p.22). 

• [...] a avaliação deve assumir uma função diagnóstica que oriente a formação de novas convicções e a tomada de decisão 
[...]  potencialidade de cada um e a facilidade de comunicação por meio deles [...] diálogo entre professor (p.23).  

• Internet, e-mail, fax, telefone, ambientes virtuais caracterizados pelos espaços para bate-papo, fórum de discussão, envio 
de tarefas [...] a importância de considerar uma diversidade de instrumentos na prática avaliativa em curso a distância 
(p.24). 

• [...] realizar uma prática docente crítica, devemos considerar o processo de ação, reflexão e ação, no propósito de 
promover um redimensionamento da prática educativa (p.25). 

• Relacionar os critérios de avaliação, para verificar a aprendizagem dos conteúdos procedimentais, adotados por 
professores do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas a distância (p.26). 

• [...] critérios de avaliação [...] procedimentos de avaliação (p. 30) necessidade de determinar critérios específicos, para 
cada atividade proposta [...] o aluno tem que ser informado desses critérios (p.31). 

• [...] a importância de avaliar a aprendizagem dos conteúdos procedimentais, por meio de uma prática avaliativa que 
explore de forma segura, coerente e dinâmica, os recursos dos ambientes virtuais de ensino (AVE) e dos ambientes 
virtuais de aprendizagem (AVA). O uso em potencial dos espaços disponíveis para discussão de temas propostos (fórum), 
tira-dúvidas (bate-papo), socialização da aprendizagem por ícones específicos para este fim, além da comunicação via e-
mail, telefone e fax, [...]  realização efetiva do feedback  (p. 37) 

• [...] procedimental e atitudinal e sua influência no desenvolvimento da autonomia e de atitudes de colaboração, interação, 
motivação, organização e responsabilidade, valores imprescindíveis no processo de aquisição do conhecimento no ensino 
a distância (p. 38) 
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ANEXO II.  
N° da Monografia 10. (Categoria: Metodologia) 

ANÁLISE DAS MONOGRAFIAS DOS ALUNOS DO 
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM TUTORIA PARA AS 

LICENCIATURAS DIVERSAS A DISTÂNCIA 

 

 

 

TEMA 
CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO NO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 
A DISTÂNCIA EM NAZARÉ DA MATA – PE. 

OBJETIVO  
Pesquisa bibliográfica e estudo das produções teóricas que discutem a avaliação da aprendizagem de 
modo geral e na Educação a Distância. 

DESTAQUE DA MONOGRÁFIA 
• [...] o estudante deixa de ser ensinado e passa a ser um ativo, participativo e autônomo [...] avaliação deverá ser contínuo e 

formativo [...] No processo avaliativo da Educação a Distância os elementos considerados importantes, segundo LEVY, 
são: ”Motivação, Resolução de Atividades Práticas a partir de conceitos definidos e estabelecidos  (p.7).  

• [...] contempla no objetivo do curso ou da disciplina [...]  avaliação sempre é tema polêmico e cheio de entraves e desafios 
(p.8).  

• [...] História da EAD (p.9) [...] Conceito da EAD [...]  mediação de vários recursos tecnológicos, desde os correios, rádio, 
telefone, televisão, vídeo, fax e Internet [...]   os alunos dessa modalidade de ensino devem ser orientados e apoiados pelos 
seus professores e tutores para caminhar de forma autônoma e independente (p.10).  

• [...] cartas, rádio, jornais, televisão [...]  telefone, Internet  (p.11).  
• [...] comunicação constitui-se um dos elementos centrais na EAD, valorizando cada vez mais a relação professor/aluno e 

possibilitando o acompanhamento do desempenho dos alunos (p.12). 
• [...] sistemática, contínua e abrangente [...] não deve se restringir apenas a aspectos cognitivos (projeto final ou provas), 

mas englobar também aspectos comportamentais [...] acompanhar o aprendizado do aluno [...] “interesse, cooperação e 
participação” [...]  “o aluno a tornar-se mais autônomo, crítico, responsável, compreendendo seu desenvolvimento 
pessoal, os institucionais de avaliação, associados a uma auto-avaliação devem buscar uma avaliação normativa” (Hadji. 
2001, p.53) (p.13). 

• [...] critérios de avaliação diagnóstica e processual [...] avaliação a testes, exames ou provas, que na verdade não passam 
de instrumentos de avaliação [...] o ato de avaliar está intimamente ligado ao ato de planejar [...] diagnóstico da execução 
do planejamento e dos resultados que estão sendo buscados e obtidos (p.15).   

• [...] alterar o planejamento tendo em vista as necessidades, dificuldades e avanços dos alunos [...] avaliação como um 
processo e o planejamento como um dos principais elementos [...] critérios de avaliação, devendo esses estar em 
consonância com os objetivos definidos [...] permite dar novos rumos sobre o que foi avaliado (p.16). 

• [...] critérios de forma transparente para seus alunos, de modo que os próprios alunos tenham a possibilidade de avaliar 
seu desempenho [...]  necessita planejar e selecionar conteúdos, definir objetivos, escolher metodologias, avaliar a 
aprendizagem de seus alunos e, sobretudo, o seu trabalho [...]  clareza dos objetivos da avaliação e definir critérios em 
concordância com tais objetivos (p.17).  

• [...] para que o professor possa julgar se seus objetivos foram ou não atendidos e devem ser conhecidos pelos alunos aluno 
a ser mais autônomo, crítico e responsável [...] Participar ativamente das discussões virtuais, bate-papos , etc, efetivando a 
cooperação; Importância do trabalho em grupo como alavancador do processo, mecanismos cognitivos e afetivos; 
Conectar-se a Internet, utilizar a web e correio eletrônico (p.18).   

• [...] avaliar é um ato de investigar a qualidade dos resultados [...]  diversidade de instrumentos e procedimentos de 
avaliação  (p.18) [...] diversidade de instrumentos e procedimentos de avaliação (p.19).  

• [...] o planejamento é indissociável da prática da avaliação do processo [...] clareza prévia dos objetivos de ensino, seguida 
de uma reflexão quanto às expectativas das atividades para o desenvolvimento desejado [...]os alunos compartilham as 
suas dificuldades e formam, sempre que podem, grupos de estudos, trocando conhecimentos, experiências e, ainda, 
fortalecerá a afetividade entre eles (p.24). 

• [...] tendo em vista ser uma nova modalidade de ensino, necessita de condições diferenciadas do ensino presencial como: 
novas propostas metodológicas, materiais didáticos, equipamentos e manutenção, ambientes físicos e virtuais, sistema de 
operacionalização e gestão [...] distribui material didático para seus alunos, que são avaliados a partir de suas 
participações em fóruns, respostas às atividades dos fascículos e, sobretudo, com o seu desempenho nas provas 
presenciais (p.25).  

• É importante estar ciente que o desenvolvimento do aluno é um indicador de aspectos que envolvem o desempenho 
instrucional do curso, o material didático, a adequação do conteúdo, o processo de tutoria, entre outros [...] sistemática e 
processual. [...] seu foco não somente na avaliação das plataformas e suas ferramentas, ou na avaliação do desempenho do 
aluno, mas também na avaliação do material didático, do processo de tutoria, da infra-estrutura e da adequação do projeto 
instrucional (p.26).  

• Deveria haver mais pontualidade no envio de fascículos, pois ficamos com pouco tempo para o envio das atividades. 
Fazendo-as muito corridas, por conta do tempo, e, conseqüentemente, mal feitas [...] (p.29). 



             

 
  

163 
 

ANEXO II.  
N° da Monografia 11. (Categoria: Curso) 

ANÁLISE DAS MONOGRAFIAS DOS ALUNOS DO 
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM TUTORIA PARA AS 

LICENCIATURAS DIVERSAS A DISTÂNCIA 

 
 

TEMA 
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA OU EDUCAÇÃO PRESENCIAL?: 
UM ESTUDO SOBRE OS MEIOS INFORMACIONAIS E OS TIPOS DE INSERÇÃO NOS CURSOS 
A DISTÂNCIA E PRESENCIAL DE MATEMÁTICA. 

OBJETIVO 

Compreender as diferenças entre os meios que os candidatos da EAD (Ensino a Distância) do Pólo 
Currais Novos e dos cursos presenciais da UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do Norte) mais 
utilizam para se manterem informados, bem como as diferenças entre os tipos de cursos do Ensino Médio 
concluídos pelos candidatos, tanto da EAD do Pólo Currais Novos como da Educação Presencial da 
UFRN, que participaram do Processo Seletivo – VESTIBULAR- 2005, para a área de Matemática. 

DESTAQUE DA MONOGRÁFIA 
• A educação a distância tem características próprias, que a faz particular e distinta, tanto no seu enfoque, quanto nos seus 

objetivos, meios, métodos e estratégias [...] esse estudo objetivou compreender as diferenças entre os meios que os 
candidatos da EaD [...] mais utilizam para se manterem informados, bem como as diferenças entre os tipos de cursos do 
Ensino Médio concluídos pelos candidatos, tanto da EaD do Pólo Currais Novos como da Educação Presencial  da UFRN 
para a área de Matemática (p.5). 

• Numa sociedade globalizada pela informação e pelo encurtamento de distâncias políticas, culturais e econômicas, a 
história ensina a construir projetos humanos sempre abertos e provocativos. a história ensina a construir projetos humanos 
sempre abertos e provocativos [...] Se a globalização é fruto dos avanços tecnológicos que a ciência moderna produziu, 
essas mesmas tecnologias dependem dos usos culturais e políticos que delas se façam, resultando em esforços no sentido 
da ampliação das competências cognitivas e comunicativas que dêem sentido e autenticidade à vida amplamente co-
participativa (p.7). 

• A EaD não substitui a Educação Tradicional, mas atua como incremento do ensino presencial. Não substitui o professor, 
por outro lado, valoriza-o nas suas capacidades, motiva-o a trabalhar de forma integrada e cooperativa, o que o transforma 
num facilitador da aprendizagem para o aluno, esclarecendo suas dúvidas e possibilitando a realização dos processos 
básicos da construção educativa. Assim, o professor pode se tornar um orientador e gestor do processo de ---- 
aprendizagem, integrando de forma equilibrada a orientação intelectual, emocional e a gerencial, apoiando-se nas 
tecnologias de informação e de comunicação (TICs) (pp.7-8). 

• [...] o uso da EaD no ensino superior promove a transformação do aluno: agora ele é sujeito histórico do seu próprio 
ambiente, buscando desenvolver a consciência crítica que leve a trilhar caminhos para a construção de um mundo melhor 
(p.8). 

• No EP o professor é o centro (ou, pelo menos, costuma sê-lo) do processo ensino-aprendizagem. Expõe o conteúdo 
durante a maior parte do tempo. Para Garcia Aretio (apud KEMCZINSKI et al., 2003), o professor é responsável por 
todos os aspectos do curso que ministra (desenho, conteúdo, organização, avaliação, tipo e freqüência, qualificações, 
supervisão do aluno). Desenvolve, na sala de aula, a maior parte do processo ensino-aprendizagem e determina o ritmo do 
avanço de cada classe e do curso em geral (p.9). 

• A Educação a Distância não pode ser vista apenas como uma alternativa para situações em que a Educação Presencial não 
se possa realizar, muito menos uma modalidade educacional de qualidade inferior ao ensino presencial. Ensino a 
Distância e ensino presencial constituem duas modalidades de uma mesma função que é a educação. A qualidade da 
educação se sustenta sobre outros fatores que dizem respeito a todas as suas modalidades, como a capacidade científica e 
humanística dos professores e da relação pedagógica que os professores conseguem estabelecer com os alunos. Outro 
fator essencial é a dedicação dos alunos, uma vez que eles e os professores constituem os dois pólos de um mesmo 
processo. Sem disciplina, interesse e vontade efetiva do aluno em aprender, o processo não se completa, seja da forma 
presencial ou não. [...] Trindade (1997) observa que a inclusão de sessões presenciais em um programa de EaD é um tema 
polêmico. Ele salienta que algumas escolas de pensamento sustentam a tese de que sessões presenciais são fundamentais 
em qualquer processo de comunicação essenciais para a compreensão do comportamento humano (p.11). 

• É, portanto, um tipo de ensino em que a auto-aprendizagem é o fator mais importante, devendo o material didático-
instrumento básico de trabalho a distância - conter toda a informação e orientação de que o aluno necessita, de forma que 
o tutor desempenhe o papel de facilitador da aprendizagem. [...] O uso de novas tecnologias vem se caracterizando como 
diferencial oferecido por instituições que já as empregam (p.12).  
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ANEXO II.  
N° da Monografia 12. (Categoria: Metodologia) 

ANÁLISE DAS MONOGRAFIAS DOS ALUNOS DO 
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM TUTORIA PARA AS 

LICENCIATURAS DIVERSAS A DISTÂNCIA 

 

 
 
 
 

TEMA DIFICULDADES VERSUS ESTRATÉGIAS NO ENSINO-APRENDIZAGEM DE FÍSICA: O Uso Do 
Ambiente Virtual Modellus (Universidade Federal de Alagoas) 

OBJETIVO 
Ampliar a visão dos professores e conseqüentemente dos alunos, sobre a Física enquanto ciência, pelo 
uso da modelagem/simulação computacional, como ferramenta tecnológica, buscando horas-extras 
classes para o ensino-aprendizagem de Física via Web, fazendo uso das TICs. 

DESTAQUE DA MONOGRÁFIA 
• As ferramentas matemáticas usadas no corpo da Física são em sua maior parte grandezas vetoriais (força peso, aceleração, 

velocidade, impulso, quantidade de movimento, etc), que descrevem e fazem previsões com boa aproximação dos 
fenômenos observados de um modelo físico idealizado que precisa ser testado para ser validado (pp.6-7). 

• Nesse processo de descrição, a Física faz uso da modelagem pela construção de hipóteses que descrevam os fenômenos da 
maneira mais análoga possível à realidade observada (p.7). 

• No estágio de construção se produzem modelos matemáticos que se baseiam nos esquemas científicos (conceitos, leis, e 
outras estruturas compartilhadas pela comunidade científica) ajudando a resolver matematicamente o caso investigado 
(p.8). 

• Extrapolar o modelo para a construção de novos modelos; essa extrapolação inclui também atividades reflexivas, onde o 
modelador examina e aprimora seu conhecimento em termos de sua experiência de modelagem (p.9). 

• Uma educação, alicerçada nos moldes conceitual citado acima, tende a gerar indivíduos “educados” com personalidades 
passivas, dogmáticas, autoritárias, inflexíveis e conservadores, ou segundo Postman “resistentes a qualquer tipo de 

mudança para manter intacta a ilusão da certeza”. (POSTMAN, et. al,1969, apud MOREIRA, 2000) [...] com a vida real 
[...] políticas-pedagógicas adotadas pela maioria das instituições de ensino. [...] Outra dificuldade apontada tem origem ou 
na prática de métodos de ensino-aprendizagem ainda defasados com os meios pedagógicos modernos vigentes (Internet, 
softwares educacionais), ou no uso desses meios pedagógicos de forma inadequada (CORTE, 1998, apud VEIT e 
TEODORO, 2002) (p.10). 

• Essa aprendizagem construtivista deve ser ativa (desenvolvida com base na experiência), acumulativa, integrativa e 
reflexiva, para que os envolvidos no processo tracem objetivos que busquem a melhoria no processo de ensino-
aprendizagem (SIMON, 1993). [...] experiências ou aprendizagem cooperativa se fundamenta no desenvolvimento 
cognitivo a partir da interação social entre indivíduos [...] contextualizada, identificada por discussões [...] os ambientes 
virtuais, devem permitir que os alunos interiorizem os conceitos científicos mais importantes e os apliquem na resolução 
de problemas concretos caracterizando uma aprendizagem significativa [...]  apresentados numa linguagem que faça 
sentido para o aprendiz. (p.15) 

• [...] uso da Internet [...] TICs ampliariam as relações entre estudantes, o conhecimento e o educador [...] favorecer 
discussões e melhorar o processo de ensino-aprendizagem [...] Recursos de tecnologia de informação (hipertextos e 
simulações interativas), bem como, os recursos de comunicação (e-mails, chats) ampliam a carga horária da disciplina 
num momento extraclasse, tão vital para o surgimento de discussões e conseqüente facilitação do aprendizado (p.16). 

• Como ferramenta cognitiva para o aprendiz, o computador favorece a manipulação de ambientes de aprendizagem que 
favorecem o desenvolvimento de habilidades, contextualizadas a vida do aluno. A aprendizagem ocorre de forma 
colaborativa, ativa, e facilitada pela construção de interpretações próprias do mundo a nossa volta, pela interiorização e 
organização do conhecimento. (HEWIT e KHAN, 1997) (p.18). 

• [...] forma colaborativa, ativa, e facilitada pela construção de interpretações próprias do mundo (p.18). 
• [...] uma forma crítica e criativa, ou de uma forma social, pela cooperação de ações e idéias [...] as planilhas, banco de 

dados, e-mail, Web, fórum de discussão, hipermídia, hipertextos, e ambientes de aprendizagem que envolva várias 
ferramentas (p.19). 

• Sendo o conhecimento cientifico limitado às representações da natureza das coisas do mundo real, o usuário através do 
software Modellus, defende Teodoro (2002), pode construir representações, explorando-as sobre as mais diversas 
perspectivas, o que facilita a familiarização com essas representações (p.22). 

• [...] aluno se sinta instigado a participar, questionar e comunicar-se em grupo, além de ser valorizado em atividades 
coletivas que propiciem a discussão e a elaboração conjunta de idéias e de práticas (p.33). 

• [...] a sociedade até hoje, não valoriza o profissional da educação, com raras exceções (p.33). 
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ANEXO II.  
N° da Monografia 13. (Categoria: Tutoria) 

ANÁLISE DAS MONOGRAFIAS DOS ALUNOS DO 
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM TUTORIA PARA AS 

LICENCIATURAS DIVERSAS A DISTÂNCIA 

 

 

 

 

TEMA 
A INTERATIVIDADE E A PRÁTICA DE TUTORIA NO CURSO DE LICENCIATURA EM FÍSICA NA 
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA DA UFRN 

OBJETIVO 
Investigar a prática de tutoria e a interatividade no curso de licenciatura a distância de Física/UFNR  no 
Pólo de Currais Novos.  

DESTAQUE DA MONOGRÁFIA 
• [...] possuir domínio da política educativa da instituição onde está inserido e conhecimento atualizado das disciplinas sob 

sua responsabilidade, exerça uma interatividade pedagógica [...] uma relação de respeito e confiança buscando despertar o 
amor para o conteúdo, visando a superação dos obstáculos encontrados pelo aprendiz [...] é educador como os demais 
envolvidos no processo de gestão, acompanhamento e avaliação dos programas [...] a relação do aluno com o tutor, muda, 
se aprofunda, estreitando o laço afetivo, propiciando a permeabilidade educativa [...] avaliação dos programas (p.9). 

• sempre como uma prática social ligada à formação de valores e práticas do indivíduo para a vida social, com possibilidade 
de ir em direção a uma maior autonomia, liberdade e diferenciação (p.10). 

• Com uma metodologia adequada e o uso da tecnologia à disposição, como a Internet, possibilita superar a educação 
presencial (p.15) 

• [...] existe educação a distância temporal ou espacial (p.17). 
• [...] relação dialógica entre professor-orientador e aprendiz, pouco valorizada nas demais definições [...] essa interação 

representa um grande desafio (p.19). 
• O tutor, respeitando a autonomia da aprendizagem de cada cursista, estará constantemente orientando, dirigindo e 

supervisionando o processo de ensino-aprendizagem. [...] a interação entre o tutor/orientador, o estudante e os materiais 
didáticos terem como objetivo principal a reflexão crítica do estudante e a colaboração entre os participantes. [...] 
estabelecida na interação entre o tutor/orientador, o estudante e os materiais didáticos terem como objetivo principal a 
reflexão crítica do estudante e a colaboração entre os participantes, elementos fundamentais à construção do 
conhecimento. (p.20). 

• [...] envolvimento do pesquisador com o ato pesquisado [...] visão de seu papel social de educador e capacidade de se 
inserir em diversas realidades com sensibilidade para interpretar as ações dos educandos (p.21). 

• [...] concentrar esforços e persistir na busca de soluções para problemas de solução elaborada e demorada (p.22). 
• Ressaltamos que alguns alunos ainda apresentam dificuldades em utilizar os meios tecnológicos que compõem o 

laboratório. Nesse sentido, a secretária do Pólo colabora dando assistência na medida do possível no que se refere à 
criação de e-mail para o aluno, bem como colaborando na busca de pesquisas. [...] há momentos em que os alunos 
solicitam um encontro presencial quando as dúvidas em um mesmo conteúdo são comuns a todos ou, ainda, na fase de 
avaliação dos módulos (p.24). 

• Como tutora, procuro perceber as dificuldades apresentadas pelos alunos,  criando possibilidades destes interagirem, no 
sentido de fazerem parte  de um grupo (p.26). 

• O lado negativo é que o tutor sendo de uma área específica deve dominar todas as áreas, tendo assim, certas dificuldades 
nas diversas disciplinas [...] A pouca convivência com os colegas é resultado das distâncias e dos quase inexistentes 
momentos de encontro coletivo (p.29).  

• O tutor é o profissional da educação [...] Ao utilizar-se de diferentes formatos para a apresentação dos conteúdos, como o 
material impresso (apostilas ou módulos), vídeos, telefone/fax, e os recursos da informática (Skype, e-mail, pesquisas em 
sites, salas de conferência), cabe ao tutor organizá-los com e para os alunos. [...] disponibilidade para a comunicação 
diferenciada no espaço e no tempo [...] sólido trinômio ação – reflexão-ação (p.31). 
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ANEXO II.  
N° da Monografia 14. (Categoria: Tutoria) 

ANÁLISE DAS MONOGRAFIAS DOS ALUNOS DO 
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM TUTORIA PARA AS 

LICENCIATURAS DIVERSAS A DISTÂNCIA 

 

 

TEMA ALGUNS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E A MEDIAÇÃO DO TUTOR (Universidade 
Federal de Pernambuco) 

OBJETIVO 
Analisar os principais desafios na implantação destes cursos (graduação) principalmente quanto aos 
ambientes de estudo e tecnologia utilizada a fim de fornecer subsídios para os ajustes necessários. 

DESTAQUE DA MONOGRÁFIA 
• Em sala de aula, se estivermos atentos, podemos mais facilmente obter feedback dos problemas que acontecem e procurar 

dialogar ou encontrar novas estratégias pedagógicas. No virtual, o aluno está mais distante, normalmente só acessível por 
e-mail, que é frio, não imediato, o que poderá afastar o aluno se não estiver preparado para esta modalidade (p.2). 

• Os desafios da concepção dos cursos à distância e da elaboração de seus materiais didáticos são complexos e não podem 
ser minimizados (p.3).   

• de ser feita ainda durante o processo de avaliação dos conteúdos (p.5) 
• [...] permitam a comunicação sistemática entre aluno e tutor [...] / interação [...] entre o professor e o aluno, mas também 

entre os alunos, através das plataformas disponibilizadas para o acesso entre os participantes, havendo a criação de grupos 
virtuais de estudo (p.7).  

• [...] trabalho pedagógico do professor precisa ser redefinida dentro dessa nova perspectiva de espaço/tempo, associado ao 
trabalho do tutor [...] Esta interatividade passa a ser possível tanto entre professor-aluno, aluno-aluno, como entre 
professores-alunos e alunos-alunos (p.8).  

• [...] não pode ignorar essa realidade tecnológica e deverá incorporar gradativamente a modalidade de Educação a 
Distância (p.10). 

• [...] interação entre professores e alunos um dos grandes pilares para garantir à qualidade do trabalho pedagógico de um 
curso a distância, assegurado pelo trabalho dinâmico do tutor, o grande artífice da EAD [...] aquisição de novos 
conhecimentos e reflexões em um ambiente que privilegie a interação entre aluno-conteúdo, aluno-professor e aluno-
aluno (p.11). 

• O professor passa a ser um criador de conteúdos, assessorado pelo tutor, este último, o orientador da aprendizagem, 
parceiro na construção do curso (p.12).  

• [...] afirmam as professoras Marianne Eliasquevici e Nazaré Fonseca, da Secretaria de Educação a Distância (Sead) da 
UFPA. A ampla divulgação dos benefícios, características e finalidades da educação a distância é, na visão das 
professoras, o melhor caminho para que “a modalidade receba o respeito devido” (p.12). 

• [...] professor. Esse deixa de ser o dono do saber e o controlador da aprendizagem, para ser um orientador que estimula à 
curiosidade, o debate, a construção do conhecimento [...] formar comunidades, virtuais ou presenciais, para preparar o 
professor para aprender a aprender, trabalhar em equipe, partilhar experiências, solucionar conflitos, readequar ações, 
dominar diferentes formas de acesso às informações, desenvolver a capacidade crítica de avaliar, reunir e organizar as 
informações mais relevantes para construir e reconstruir o cotidiano de sua prática como ator e autor da própria prática. 
[...] de forma a promover a autonomia do aprendiz, através de estudo flexível e independente.[...] avaliação do processo 
(p.15).  

• [...] participar das atividades de capacitação e avaliação do processo [...] realize a mediação entre o aluno e o 
conhecimento de forma efetiva (p.16). 

• [...] solidez do trio ação-reflexão-ação [...] Embora não dispense o professor, mas agrega outros profissionais, como é o 
caso do tutor[...] uma linguagem comum entre o professor/tutor e o aluno (p.17) 
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ANEXO II.  
N° da Monografia 15. (Categoria: Metodologia) 

ANÁLISE DAS MONOGRAFIAS DOS ALUNOS DO 
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM TUTORIA PARA AS 

LICENCIATURAS DIVERSAS A DISTÂNCIA 

TEMA 
AS PRÁTICAS AVALIATIVAS DOS PROFESSORES DE MATEMÁTICA QUE HOJE SÃO 
ALUNOS DAS LICENCIATURAS A DISTÂNCIA DA UFRN NO PÓLO PETROLINA 

OBJETIVO 
Analisar a prática avaliativa do professor de Matemática, que hoje é aluno do curso de licenciatura a 
distância da UFRN no pólo Petrolina. 

DESTAQUE DA MONOGRÁFIA 
• [...] avaliação deve acompanhar passo a passo o processo de ensino-aprendizagem, e os resultados obtidos no decorrer do 

trabalho conjunto do professor e dos alunos, devem ser comparados com os objetivos propostos, a fim de constatar 
progressos, dificuldades e reorientar o trabalho para as correções necessárias [...] Devemos usar vários instrumentos e não 
somente uma avaliação tradicional com provas e listas de exercícios, pois não permite uma reflexão sobre o nível de 
qualidade do trabalho escolar tanto do professor como dos alunos e de toda a comunidade escolar [...] Por ser uma tarefa 
complexa, necessária e permanente do trabalho docente continua até hoje sendo um tema relevante [...] Observo a falta de 
planejamento e de critérios pré-estabelecidos para avaliações e poucos usam os resultados para redirecionar o 
planejamento. (p.7). 

• [...] só podemos melhorar nosso trabalho, através de uma reflexão sobre nossas práticas avaliativas, analisando o erro do 
aluno, as estratégias de resolução, usar uma diversidade de instrumentos de avaliação e a auto-avaliação [...] O papel da 
avaliação é mais do que medir, avaliar é um processo que lança mão de vários instrumentos para perceber o quanto o 
aluno conseguiu avançar em seu processo de aprendizagem, interação e desenvolvimento da autonomia, co-
responsabilizando alunos e professores por seus processos de crescimento intelectual, cooperação e colaboração. (p.8). 

• [...] um método de coleta e de processamento dos dados necessários à melhoria da aprendizagem e do ensino [...] a 
avaliação é um processo contínuo e sistemático que faz parte do processo ensino-aprendizagem de forma a orientar o 
mesmo para que os alunos possam conhecer seus erros e seus acertos, sendo um caminho para diagnosticar as dificuldades 
para poder planejar novas atividades de forma a que todos alcancem os objetivos propostos [...]  ato acolhedor, 
integrativo, inclusivo (p.10) . 

• A avaliação propicia um momento de mudança, avanço, progresso, enfim, aprendizagem. Ela é processual, contínua, 
participativa, diagnóstica e investigativa [...] diagnosticar avanços e entraves, para interferir, agir, problematizar e 
redefinir os rumos e caminhos a serem percorridos [...] Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), nº. 
9.394/96, diz que a avaliação deve ser contínua e priorizar a qualidade e o processo de aprendizagem, sendo que os 
aspectos qualitativos devem prevalecer sobre os quantitativos [...] os professores conheçam cada um de seus alunos e suas 
necessidades, pois somente assim, poderá pensar em diferentes alternativas para que todos os alunos alcancem os 
objetivos (p.12). 

• O conceito de professor como mediador vem explicitar uma nova função docente (p.13). 
• [...] a avaliação constitui parte integrante do ensino-aprendizagem. Isto significa privilegiar a sua função formativa e 

reguladora. Significa também procurar que os seus principais intervenientes, professor e aluno, encarem a avaliação de 
forma natural e significativa e que o aluno seja chamado a desempenhar um papel ativo e reflexivo [...] A avaliação 
formativa assume [...] para realizar a sua função geral de ajudar a promover a aprendizagem Segurança: ajudar a 
consolidar a confiança do aprendente em si próprio; Assistência: marcar etapas, dar pontos de apoio para progredir; 
Feedback: dar, o mais rapidamente possível, informação útil sobre as etapas vencidas e as dificuldades encontradas; 
Diálogo: alimentar um verdadeiro diálogo entre professor e aprendente, fundamentado em dados precisos [...] avaliação 
deve ser diversificada e acontecer em situações formais e informais (p.14). 

• [...] as normas para o currículo e a avaliação em matemática escolar (NCTM, 1991) [...] Segundo o NCTM (1991), a 
avaliação deve estar de acordo com três princípios gerais: (i) compatibilidade entre formas e instrumentos de avaliação e 
as várias componentes do currículo – finalidades, objetivos, conteúdos, processos matemáticos e experiências de 
aprendizagem; (ii) a diversidade de modos e instrumentos, que permitam recolher dados convergentes a partir de fontes 
diversas; e (iii) a adequação dos métodos e práticas de avaliação em relação ao tipo de informação pretendido, ao fim a 
que se destina e ao nível de desenvolvimento e maturidade do aluno [...]  Para orientar a prática, é fundamental seguir três 
princípios base:  consistência (aos processos de avaliação, às aprendizagens e às competências pretendidas), diversidade ( 
à variedade de ambientes de aprendizagem e de modos e instrumentos de avaliação) e transparência (critérios de avaliação 
utilizados) (LEAL, 1992; NCTM, 1999; SANTOS, 2002) (p.15). 

• Segundo Bloom (1971) Diagnóstica, Somativa e Formativa (p.15) [...] A função diagnóstica permite identificar presença 
ou ausência de habilidades e/ou pré-requisitos ou identificar as causas de repetidas dificuldades. A função somativa, é a 
classificatória, que apresenta limitações, não auxilia muito no avanço e no crescimento, subtrai da prática de avaliação 
aquilo que lhe é considerado importante. Enquanto que a formativa visa informar professor e aluno sobre o rendimento da 
aprendizagem durante o desenvolvimento das atividades escolares [...] fundamenta-se em aprendizagens significativas e 
funcionais que se aplicam em diversos contextos e se atualizam o quanto for preciso para que se continue a aprender 
(p.16). 

• [...] contribuir para o desenvolvimento das capacidades dos alunos, pode-se dizer que ela se converte em uma ferramenta 
pedagógica, em um elemento que melhora a aprendizagem do aluno e a qualidade do ensino (p.17). 

• [...] exigindo do professor flexibilidade e disponibilidade para a mudança (pp.17-18). 
•  [...] nos leva a fazer uma reflexão, pois avaliar não é algo simples de se fazer, envolve muitas questões que são relevantes 

ao processo de ensino-aprendizagem. A prática avaliativa observada em nossas escolas tem sido criticada por reduzir-se à 
função de controle, mediante a qual se faz uma classificação quantitativa dos alunos relativa às notas que obtiveram nas 
provas [...] são diversificados, os critérios são pré-estabelecidos, são feitos planejamentos das aulas e das avaliações [...] 
ter clareza dos objetivos de ensino (p.23). 
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ANEXO II.  
N° da Monografia 16. (Categoria: Metodologia) 

ANÁLISE DAS MONOGRAFIAS DOS ALUNOS DO 
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM TUTORIA PARA AS 

LICENCIATURAS DIVERSAS A DISTÂNCIA 

TEMA 
ANÁLISE DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DOS CURSOS DE LICENCIATURA PLENA EM 
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS NO ENSINO PRESENCIAL E A DISTÂNCIA  

 
OBJETIVO 

Apresentar uma análise do Sistema de Avaliação dos Cursos de Licenciatura Plena em Ciências 
Biológicas no Ensino Presencial e a Distância, utilizando como amostra 40 alunos do Curso de 
Licenciatura Plena em Ciências Biológicas da UEPB e da UFPE, a partir de duas vertentes: alunos do 
curso presencial e a distância. 

DESTAQUE DA MONOGRÁFIA 
• [...] é um instrumento para orientar e definir como devem ser desenvolvidas as ações educativas [...] um processo contínuo 

de melhoria da qualidade [...] precisa ser mais veloz que no presencial, para que o Professor-tutor possa providenciar 
retornos  (p.6). 

• [...] avaliação é um problema angustiante para muitos professores, por não saber como transformá-la num processo que 
não seja uma mera cobrança de conteúdos apreendidos (pp. 6-7); avaliação na educação presencial tem sido um tema 
polêmico e cheio de entraves e desafios (p.12).  

• [...] papel no processo de intervenção pedagógica [...] a avaliação envolve necessariamente uma ação que promova 
melhoria (p.7). 

• [...] uma finalidade a ser atingida (Luckesi, 1993) [...]um instrumento de manutenção ou transformação social (p. 8). 
•  [...] novas formas de avaliar é preciso conhecer um pouco da história da avaliação [...] Lea Depresbiteris (1999), a 

avaliação inicia como sinônimo de prova, lembrando que, em 2205 a.C., um imperador chinês examinava seus oficiais a 
cada três anos, com o objetivo de promoção ou demissão (p. 10). 

• [...] “considerar a avaliação como um processo capaz de promover o aprendizado e melhorar o ensino”, constituindo-se 
num campo privilegiado para sua transformação (André e Potin, 1998, p. 448) (p. 11). 

• [...] mudança de paradigma na área da avaliação [...] um modelo que valoriza as aprendizagens quantitativas e qualitativas 
no decorrer do próprio processo de aprendizagem [...] contribuindo para auxiliar o ensino, orientar a aprendizagem, obter 
informações sobre os alunos, os professores e a instituição, bem como certificar ao final de um período [...]“avaliação-
ensino”, considerando que tanto a avaliação como o ensino é vislumbrado como processos [...] testes, exames ou provas, 
que na verdade não passam de instrumentos de avaliação (p.12). 

• [...] Luckesi (1998, p 165) a avaliação é um ato de investigar a qualidade dos resultados intermediários ou finais de uma 
ação, subsidiando sempre sua melhora. Nessa perspectiva o ato de avaliar está intimamente relacionado ao ato de planejar 
(p.13). 

• [...] ter clareza dos objetivos da avaliação e definir critérios em concordância com tais objetivos é o primeiro passo para 
realização de uma avaliação que sirva como instrumento de identificação de novos rumos e não como um instrumento de 
poder. E ainda que auxilie ao aluno a melhorar. Tais critérios devem servir de referência para que o professor possa julgar 
se seus objetivos foram ou não atendidos e devem ser conhecidos pelos alunos [...] critérios de forma transparente para 
seus alunos, de modo que os próprios alunos tenham a possibilidade de avaliar seu desempenho (p.14). 

• [...] uma nova relação entre o professor, o aluno e o conhecimento [...] a internet [...] permitindo aos alunos e professores 
“pesquisar, simular situações, testar conhecimentos específicos, descobrir novos conceitos, lugares, idéias e produzir 
novos textos, avaliações e experiências.” (Moran, 2000, p. 44). Isso implica a concepção de programas mais flexíveis e 
adaptáveis às condições dos alunos, com possibilidade de se construírem como sujeitos autônomos (p.15). 

• [...] que é o que almejamos com os alunos de educação a distância, é a auto-avaliação (pp.16; 16-17) [....] Perrenoud 
(1999, p. 96) também considera que a escola deve apostar na auto-avaliação [...] Na educação a distância este tipo de 
estratégia leva o aluno a refletir sobre a sua aprendizagem, já que na maioria das vezes estuda individualmente.  A auto-
avaliação encaminha o indivíduo a uma situação de comunicação [...] avaliação como uma possibilidade de comunicação 
no contexto educativo da educação a distância com a construção de processos criativos e inovadores requer alguns passos 
[...] Holmberg (1985), que retoma o “diálogo” como fundamental na educação e será mais discutido adiante (p.17). 

• [...] compartilhar as ações do processo avaliativo entre os envolvidos, construindo critérios claros e em conjunto, 
propondo instrumentos que, para além de medir, verificar e classificar, e sim que informem e possibilitem uma troca, uma 
construção constante (p.18). 

• pensar em formação da autonomia [...] um diálogo permanente entre todos os envolvidos no processo (Ramal, 2000, p. 
25)  

• Neste modelo tem espaço uma avaliação formativa e continuada, contextualizada, flexível e interativa, estimulando o 
diálogo entre professores e alunos. A dificuldade de implementar tal avaliação em cursos de educação a distância, dado o 
tempo que exige dos docentes, pode ser diminuído, buscando o suporte das tecnologias [...] professor não está sozinho, ele 
trabalha com uma equipe, tornando-se um “professor coletivo” (Belloni, 1999).[...] feedbacks rápidos e significativos para 
o estudante (p.18). feedbacks (p. 24). 

•  [...] definir critérios para avaliação [...] avaliação processual é considerada como a melhor forma de avaliação (p.21). 
• [...] forma constitui-se a avaliação processual, no sentido de que ajuda a identificar as dificuldades dos alunos 

contribuindo para o mesmo melhorar” (p. 22). 
• [...] há dificuldades em se definir um modelo de avaliação [...] avaliação contínua [...] elaboração do projeto do curso, seja 

ele presencial ou a distância, definir-se ou prever-se todas as formas de avaliação durante o processo. (p. 23).  
• [...] processo avaliativo seja contínuo, para avaliar a si mesmo (o curso) e os alunos, levando a efeito a resolução de 

problemas. (p. 24). 
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ANEXO II.  
N° da Monografia 17. (Categoria: Metodologia) 

ANÁLISE DAS MONOGRAFIAS DOS ALUNOS DO 
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM TUTORIA PARA AS 

LICENCIATURAS DIVERSAS A DISTÂNCIA 

TEMA 
AVALIAÇÃO A DISTÂNCIA DE UMA ATIVIDADE EXPERIMENTAL DE CIÊNCIAS 
BIOLÓGICAS  

OBJETIVO 
Investigar o processo de avaliação de uma atividade experimental de Ciências Biológicas a distância. 
(Pólo Surubim) 

DESTAQUE DA MONOGRÁFIA 
• [...] o professor precisa planejar e selecionar conteúdos, definir objetivos, escolher metodologias e avaliar a aprendizagem 

dos alunos e o seu trabalho [...] professor, planejamento e definição clara dos objetivos de ensino, das competências a serem 
construídas, dos critérios e instrumentos de avaliação [...] Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997), constituem-
se em conceitos, procedimentos e atitudes (p.6). 

• [...] provas e testes são instrumentos [...] avaliação diagnóstica e formativa [...] avaliação formativa estar na base de todo o 
processo avaliativo [...] avaliação a distância desta atividade exige planejamento detalhado, explicitação dos procedimentos, 
objetivos, critérios e instrumentos de avaliação, comunicação clara entre os participantes e informação sobre resultados 
parciais, permitindo  a aplicação dos mesmos pressupostos e impondo um ritmo de comunicação e de feedback  (p.7). 

• [...] continua provocando inquietações, polêmica e assumindo múltiplas dimensões Avaliar é refletir sobre uma determinada 
realidade, a partir de dados e informações e, emitir um julgamento que possibilite uma tomada de decisão (p.8). 

• [...] permitindo um feedback adequado para promover o avanço dos alunos e considerando [...] resultados intermediários ou 
finais de uma ação, subsidiando sempre sua melhora; está, portanto, vinculada ao planejamento [...] Diagnóstica – visa 
determinar a presença ou ausência de conhecimentos e habilidades e averiguar causas de repetidas dificuldades de 
aprendizagem; Formativa – informa o professor e o aluno sobre o resultado da aprendizagem, durante o desenvolvimento 
das atividades escolares; e, Somativa – classifica os alunos ao final de um período (p.9). 

•  [...] fazendo uso intensivo do diálogo entre alunos e com o professor [...] ação e reflexão visando à compreensão, sendo 
geralmente proposto em forma de solução de problema ou testagem de hipótese [...] mediadora e formativa [...]  
Considerando a formação integral da pessoa  (p.12). 

• [...] avaliação formativa e mediadora [...] processo de osmose (p.13). [...] a Internet, são criadas novas e amplas 
possibilidades de interação no processo ensino–aprendizagem, e, por conseqüência, no processo avaliativo [...] contínua e 
abrangente, além da realização de exame presencial (p.14). [...] e-mail e bate-papo (p.15).  [...] contatos com a tutora foram 
diários [...] comunicação útil  [...] reações dos alunos e seus pedidos de explicações, dando-lhes um feedback imediato 
(p.16). 

• [...] avaliativo é importante ter clareza dos objetivos da avaliação e definir critérios em concordância com tais objetivos de 
forma transparente para os alunos de modo que eles possam avaliar seu próprio desempenho (p.17). 

• [...] função diagnóstica e formativa [...] instrumentos de avaliação: ficha de acompanhamento pela tutora; entrevista, 
questionário, auto-avaliação, e, diário de bordo (p.18). 

• O questionário sugerido objetivou provocar uma discussão e reflexão a fim de se verificar a aquisição de alguns objetivos, 
tais como: compreender e aplicar os conceitos de osmose, gradiente de concentração e solubilidade, levantar hipóteses, 
relacionar conceitos prévios com os estudados, articular conhecimentos. [...] preenchimento das fichas de acompanhamento, 
anotações das discussões, registro e feedback imediato das dificuldades encontradas, verificação dos protocolos gerados 
pelas discussões e questionário, análise das anotações nos diários de bordo, e, verificação da auto-avaliação (p.19). 

• [...] planejamento inicial norteou o desenvolvimento do trabalho sem, no entanto, inibir seqüências e diálogos a cerca de 
conceitos cujo estudo não estava inicialmente previsto [...] planejamento e definição clara dos objetivos de ensino, dos 
critérios e instrumentos de avaliação [...] interação entre aluno e professor mediado pelo objeto do conhecimento, e, a 
avaliação informa professor e aluno sobre o rendimento da aprendizagem (p. 21). 

• [...] os alunos on-line têm a condição de limitar ou favorecer a interação com o professor que, apesar de provocar, às vezes, 
não consegue estabelecer um diálogo, quando o aluno simplesmente ignora a pergunta deixando-a sem resposta [...] 
discussão [...]  ficha de acompanhamento [...] valorizar a cooperação e o trabalho em grupo (p. 22). 

• [...] pesquisa na Internet para esclarecer dúvidas [...] promover atitudes de pesquisa, incentivar atitude questionadora e 
promover a autonomia dos alunos (p. 24). 

• [...] o diário de bordo possa ser usado eficientemente como instrumento de avaliação é necessário que o aluno se 
disponibilize a registrar toda a trajetória da atividade [...] Objetivou detectar as dificuldades e desafios (p. 26). 

• [...] comunicação e feedback semelhante à avaliação presencial. A Internet, mesmo as ferramentas mais simples como e-
mail e bate-papo, permite acompanhar e avaliar experimentos simples à distância [...]  todos os estudantes colocaram que a 
ausência de contato direto do professor com o aluno, característica própria da EAD, dificulta a discussão e diálogo [...]  mas 
favorece o acesso a este tipo de atividade e a adequação aos horários dos alunos que têm na EAD sua opção de formação 
profissional. Além disso, motiva a prática da pesquisa e uso das novas tecnologias de informação e comunicação pelo aluno 
[...] clima de intenso diálogo (p. 27). [...] auto-avaliação procurou ajudar o aluno a refletir sobre seu próprio aprendizado e 
desenvolver um sentimento de responsabilidade pessoal e de autenticidade (p. 28). 

• [...] realização de experimentos: objetos de aprendizagem, experimentos virtuais, interação síncrona (webcam, chats) e 
assíncrona (e-mail, mensagens) dependendo das características do experimento, dos objetivos de ensino e da 
disponibilidade destes recursos. No entanto, o uso de ferramentas simples da Internet como e-mail e bate-papo permitem a 
realização e avaliação [...] procedimentos envolvidos, dos objetivos, critérios e instrumentos de avaliação a serem 
utilizados, comunicação clara e constante entre os participantes havendo feedback imediato ao aluno (p.28).  
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ANEXO II.  
N° da Monografia 18. (Categoria: Aluno) 

 ANÁLISE DAS MONOGRAFIAS DOS ALUNOS DO 
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM TUTORIA PARA AS 

LICENCIATURAS DIVERSAS A DISTÂNCIA 

TEMA 
EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA NO PÓLO DE NOVA CRUZ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. 
Um estudo acerca do perfil dos alunos aprovados no vestibular/2005. 

 
OBJETIVO 
 
 

Conhecer algumas características relevantes da citada população que permitissem identificar no seu 
perfil, informações relevantes para responder às questões fundamentais, consideradas neste estudo, tais 
como: Os alunos sabem o que é um curso de graduação a distância? Quais motivos levaram os alunos a 
escolher os cursos a distância? Por vocação, eram esses os cursos pretendidos pelos alunos? 

DESTAQUE DA MONOGRÁFIA 
• [...] a) 82.2% dos alunos sabem utilizar um computador, podem executar tarefas que exigem conhecimentos sobre Word e 

Excel e sabem acessar a Internet; b) 12.2% não sabem acessar a Internet; c) 5.6% não têm nenhum conhecimento sobre 
informática (p.21). 

• 40% dos alunos possuem computador conectado à Internet em suas residências; 32.8% não possuem computador em suas 
residências, porém, podem utilizá-lo com Internet em outro local (escola ou no trabalho); 11.1% podem utilizar 
computador na escola e/ou trabalho, mas, sem Internet.  16.1% não possuem computador em suas residências, nem têm 
acesso a outros locais (Tabela 12) (pp.24-25).  

• Todavia, 18.3% dos alunos não têm opinião formada a esse respeito, uma vez que, desconhecem a metodologia empregada 
nessa modalidade de ensino (p.27). 

• [...] à idade dos alunos, não está adstrita a nenhuma faixa etária específica [...] não existem diferenças quantitativamente 
expressivas entre o número de alunos casados e o número de alunos solteiros (p. 31). 

• [...] necessidade de se acompanhar e orientar com maior atenção a aprendizagem desta parcela de alunos que está a mais 
tempo fora das salas de aulas [...] Urge, portanto, que sejam adotadas políticas educacionais que contemplem a 
interiorização da educação superior. [...] Oito em cada dez alunos sabem utilizar um computador em suas funções básicas, 
porém, 5.6% dos alunos não têm nenhum conhecimento de informática (p.32).  

• [...] cursos de graduação à distância exigem maior dedicação dos alunos [...] É um procedimento a ser realizado, 
principalmente, com o objetivo de tornar os alunos, cidadãos conscientes daquilo que eles aprendem e devem aprender na 
academia, de forma contextualizada, na realidade da sociedade em que todos vivem (p.33). 

• Quatro em cada dez alunos estão conscientes de que os cursos de graduação à distância exigem maior dedicação dos 
alunos e dois em cada dez alunos indicam que os cursos de graduação à distância têm o mesmo nível de exigência quanto 
à dedicação dos alunos e têm a mesma validade e a mesma qualidade dos cursos presenciais [...]  Conclui-se que este é um 
dado importante que deve ser levado em consideração durante os procedimentos de divulgação da abertura de vagas para 
o ensino à distância e, principalmente, no semestre inicial de aulas. (p.33) (grifo da monografia). 

• Pouco tempo para estudar devido às suas tarefas de trabalho, ausência do professor diariamente em sala de aula, 
inexistência de uma relação de convivência mais freqüente entre os alunos e dificuldades financeiras (pp.33-34) 

• O contato diário menos freqüente entre os professores e os alunos e entre os alunos nos cursos à distância é apontado 
como uma dificuldade importante. [...] Oito em cada dez alunos pretendem ser professores após a conclusão dos cursos de 
graduação [...] Conscientização, estímulo à docência e formação acadêmica adequada são nesse caso, as palavras-chave 
(p.34). 

• [...] significa contextualizar os conteúdos estudados e a profissão, com o foco voltado para as cidades onde o pólo de 
educação à distância está localizado e para a sociedade nacional em suas relações culturais e econômicas com o mundo 
globalizado (p.35). 
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ANEXO II.  
N° da Monografia 19. (Categoria: Aluno) 

ANÁLISE DAS MONOGRAFIAS DOS ALUNOS DO 
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM TUTORIA PARA AS 

LICENCIATURAS DIVERSAS A DISTÂNCIA 

 

 

TEMA 
AS EXPECTATIVAS DOS ALUNOS DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS A DISTÂNCIA EM 
RELAÇÃO AO ENSINO-APRENDIZAGEM MEDIADO PELA INFORMÁTICA NO PÓLO-
SURUBIM 

OBJETIVO 

Descrever e analisar os dados coletados através de questionário, acerca das expectativas dos alunos 
participantes do curso de Ciências Biológicas a Distância em relação ao ensino-aprendizagem mediado 
pela Informática no Pólo-Surubim, a partir de dois aspectos: 1) a mediação do computador no ensino a 
distância; e 2) os avanços e dificuldades enfrentadas pelos alunos na aprendizagem. 

DESTAQUE DA MONOGRÁFIA 
• [...] o aluno é instigado a buscar respostas aos seus questionamentos através dos recursos virtuais e tecnológicos de 

maneira a construir seu conhecimento [...] internet e os vários artefatos na busca de um diferencial, criar um mundo 
artificial a partir de recursos que oportunizam aprendizagem, viabilizam pesquisas e nos oferecem ambientes virtuais onde 
através deles interagimos, debatemos, construímos e reconstruímos os nossos  processo de ensino aprendizagem  [...] A 
adoção dos diferentes meios de comunicação como os multimeios, (telefones, televisão, e-mails, CD-ROM, internet, etc.), 
possibilita as mudanças do paradigma da transmissão da informação para a construção do conhecimento, que tornam 
sujeitos capazes de interagir com os professores/tutores, colegas e sociedade desenvolvendo o senso crítico e reflexivo 
(p.7).  

• são em tese adultos, com vida profissional estável, em busca de enriquecer o currículo [...] a realidade no Curso de 
Ciências Biológicas não é exatamente esta, pois temos alunos a partir dos 19 anos e que não tem vida profissional estável, 
inclusive sendo este seu início na vida acadêmica (p.9). 

• Para o aluno essa não é tarefa simples, pela necessidade de familiaridade com o espaço virtual, por exemplo. Dessa forma, 
a aprendizagem por meio das tecnologias da informação introduz algumas alterações no perfil de aluno a partir do 
momento em que ele opta por um curso a distância, pois ele determina para si próprio, disciplina, autodidatismo, 
metodologia específica de pesquisa, entre outros. Segundo Silva (2000), “a idéia do ensino pelo computador permitiu a 

elaboração de outras abordagens, onde o computador é usado como ferramenta no auxílio de resolução de problemas, 

na produção de textos, na manipulação de dados e no controle de processos em tempo real” (p.10).   
• Pelo contrário, a EAD oferece ao professor a opção de expandir suas funções [...] levando-os a falta de motivação e o alto 

número de evasões [...] os alunos têm dificuldade de interagir com seus pares e trabalhar de forma colaborativa [...] os 
alunos precisam ser persistentes para superar os desafios: autonomia, responsabilidade, distribuição do tempo, entre outras 
[...] planejamento e organização do seu espaço físico, tempo e métodos de estudo (p.11). 

• [...]acompanhar o programa proposto, seguir o roteiro e cronograma pré-determinado [...] o aluno se obriga de ter 
um ambiente e tempo para estudar, os mesmos são flexíveis e o ritmo é estabelecido pela capacidade individual [...] A 
falta de tempo disponível também é fator comum aos alunos, pois na sua maioria têm atividades como emprego, família e 
vida social [..] requer dedicação maior que a aula presencial [...] Os alunos têm suas expectativas em um aprendizado 
envolvente, dinâmico e interativo. E aliada a essas dificuldades, tem a falta de domínio da informática, juntos esses fatores 
trazem conseqüências diretas no processo de aprendizagem (p.12). 

• Os cursos mediados por computador e a web oferecem uma variedade de experiências centradas no estudante [...] tiveram 
suas expectativas em relação ao curso atendidas (85%). Um dos fatores que comprova que as expectativas foram 
atendidas é a totalidade dos alunos afirmarem que a metodologia utilizada no curso contribuiu para permanência nos 
estudo (pp.15-16). 

• [...] interação, principalmente com os professores/tutores, segundo 74% dos alunos que contribuiu para a aprendizagem 
(p.16). 

• Para os alunos, mesmo com o conhecimento das TICs, ainda há dificuldades a ser superadas. A esse respeito 85%, 
declaram que a contribuição do tutor foi fundamental para sanar as dificuldades (p.17). 

• Uma outra dificuldade, é o acesso à informática [...] outros tanto não tinham conhecimento algum de informática  (p.18).  
• [...] requer dos instrutores/professores cuidado especial com planejamento, desenvolvimento e avaliação de programas de 

educação à distância (p.19). 
• [...] a participação do aluno é fundamental, pois somente o interesse dele pelo curso permitirá a sua continuidade no curso 

de Educação a Distância e terá influência direta no seu rendimento (p.20). 
• [...] o curso atendeu às expectativas direcionadas aos alunos, resultou em uma média de 85% de satisfação. Verifica-se 

que as expectativas iniciais dos alunos em relação ao curso foram satisfatoriamente atendidas (p.21). 
• [...] as atitudes de alunos são grandemente afetadas por meio do aumento e da facilitação da interação entre alunos e 

professores [...] importância acessibilidade e a compreensão destes recursos tanto para o aluno quanto para o professor [...] 
participação ativa tanto dos alunos, como do professor que deve atuar como mediador, com o intuito de viabilizar a 
aprendizagem (p.22). 

• [...] é preciso que eles desenvolvam suas habilidades e trabalhem em grupos, de tal modo que através da colaboração 
possam aprender e contribuir na construção do conhecimento (p.23). 
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 ANEXO II.  
N° da Monografia 20. (Categoria: Aluno) 

ANÁLISE DAS MONOGRAFIAS DOS ALUNOS DO 
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM TUTORIA PARA AS 

LICENCIATURAS DIVERSAS A DISTÂNCIA 

 
 
 

TEMA 
INFLUÊNCIA DO ESPAÇO/TEMPO NO DESEMPENHO DE ALUNOS DO CURSO DE 
LICENCIATURA PLENA EM QUÍMICA A DISTÂNCIA (Pólo Campina Grande/Pb) 

OBJETIVO 

Analisar o espaço geográfico em relação ao pólo e o tempo como fator de influência na autonomia de 
alunos em educação a distância (EAD) com relação a forma de administrar o próprio tempo, 
particularidade essa para tornar o aluno capaz de aprender a aprender, e, aprender a fazer, em 
conformidade com a realidade de cada aluno. 

DESTAQUE DA MONOGRÁFIA 
• [...] das dificuldades enfrentadas em EAD diz respeito à disponibilidade de tempo com a dinâmica assíncrona e síncrona 

[...] o tempo e a distância como fator de influência na aprendizagem do aluno para sua auto-formação, dentro de um 
sistema formal autônomo [...] na autonomia de alunos em educação a distância (EAD) com relação a forma de administrar 
o próprio tempo, particularidade essa para tornar o aluno capaz de aprender a aprender e aprender a fazer, em 
conformidade com a realidade de cada aluno (p.5). 

• No mundo da comunicação mediada por computador vive-se num outro espaço chamado de espaço-virtual, aberto e sem 
fronteiras e num outro tempo, uma nova temporalidade (assíncrona) diferente do tempo e do espaço vividos no mundo da 
comunicação de oralidade primária e da cultura escrita (AZEVEDO, 2000). [...] entende a distância física como distância 
comunicativa entre o professor e aluno, que deve ser considerada não como um obstáculo (p.6). 

• Este modelo educativo baseado na responsabilidade do aluno pelo seu processo cognitivo possibilita a autonomia e auto-
aprendizagem como nova forma de desenvolver competências e habilidades apresentando como fator indispensável para 
estudos a distância alunos autodisciplinados, perseverantes e organizados, como características pessoais na associação 
para organização do tempo para estudos (Guia de EAD, 2006) (p.7). 

• [...] à escolha do próprio horário é possível afirmar que 81,6 % concordam que é bom, mas revela a "falta de tempo" como 
fator determinante para efetuar o estudo dos módulos e resoluções para cumprimento de tempo previsto para as atividades 
do curso [...] sua disponibilidade de tempo com essa nova temporalidade assíncrona e síncrona tão peculiar em cursos à 
distância [...] nos referirmos a auto-estima do aluno 60,5% revela que ser autodidata não é tarefa fácil (p.8). 

• Educação a distância tem como característica a inexistência da distância e propõe uma aprendizagem independente de 
forma flexível considerando importante a autonomia do aluno em relação ao tempo para torná-lo consciente de sua 
capacidade e possibilidades para sua auto-formação, podendo o conhecimento transpor barreiras de tempo e espaço (p.9). 

• De acordo com a análise e interpretação dos resultados pressupomos que a disponibilidade de tempo que cada um reserva 
e a disciplina para gerenciar o tempo de estudo possam ser os fatores que influenciam no desempenho de cada aluno, 
configurando-se como principal motivo da evasão o fator econômico. (pp.14-15) 

• De tal modo que podemos concluir que a disponibilidade de tempo e a disciplina são fatores que influenciam no 
desempenho de cada aluno, levando-os inclusive a evadir-se [...] o aluno responsável direto com autonomia de determinar 
tempo para estudo e com a flexibilidade das ferramentas interativas é indispensável para o aluno desenvolver habilidades 
como: autodisciplina e perseverança (p. 15). 
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ANEXO II.  
N° da Monografia 21. (Categoria: Metodologia) 

ANÁLISE DAS MONOGRAFIAS DOS ALUNOS DO 
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM TUTORIA PARA AS 

LICENCIATURAS DIVERSAS A DISTÂNCIA 

 

 
 
 

TEMA 
Estudo da avaliação da aprendizagem aplicada à Matemática na educação à distância no Pólo de 
Petrolina-PE. 

OBJETIVO Analisar a prática adotada como avaliação da aprendizagem em Matemática na Educação a Distância. 

DESTAQUE DA MONOGRÁFIA 
• [...] entrave da avaliação o professor precisa elaborar um planejamento com critérios bem definidos e para a superação das 

dificuldades usarem mais freqüentemente os artefatos computacionais como chats, webcan etc. Descobriu-se assim que a 
avaliação está sendo muito proveitosa mesmo com todas as dificuldades servindo como um diagnóstico do processo 
ensino-aprendizagem que visa nortear os novos rumos do trabalho da avaliação (p.5). 

• [...] o ponto frágil do trabalho docente [...] preciso ter clareza das perspectivas [...] prática educativa. [...] o erro, sem 
percebê-lo como elemento indicativo para novas elaborações e ressignificações [...] diferentes instrumentos tais como 
atividades em grupo e pesquisas, além das provas; a auto-avaliação do aluno [...] um instrumento de compreensão e de 
tomada de decisões (p.6). 

• [...] verificando acertos e erros, bem como novas possibilidades de aprendizagem e de avaliação [...] professor estabeleça 
parâmetros e até mesmo possa incluir os objetivos que tem a ensinar cada conteúdo e ao avaliá-los [...] dimensão 
diagnóstica, para que se possa detectar problemas, corrigir rumos, apreciar e estimular projetos bem-sucedidos (p.7). 

• Diante da necessidade de se analisar a avaliação da aprendizagem em Matemática na EAD, o presente estudo está 
fundamentado na necessidade de se conhecer a teoria de vários autores em relação a avaliação da aprendizagem levando 
os interessados ao estudo e reflexão dos seus atos, podendo modificar e ampliar o conhecimento. [...] Planejamento além 
de instrumentos, critérios e tipos de avaliação [...] planejamento e objetivos do trabalho docente, a importância da 
definição de critérios claros, medidas e instrumentos de avaliação [...] o diagnóstico da execução do planejamento e dos 
resultados que estão sendo buscados e obtidos [...] avaliativa de acordo com os objetivos de ensino proporcionando aos 
alunos à construção do conhecimento (p.8). 

• [...] visando realizar um trabalho orientado para a aprendizagem do aluno [...] oportunidade de alterar o planejado tendo 
em vista as necessidades, dificuldades e avanços dos alunos [...] em EAD seja mais flexível [...] utilização de diversos 
instrumentos de avaliação, propagando o diálogo e a liberdade de expressão e incentivando a disponibilização dos 
registros das atividades [...]  análise de participação dos alunos nos chats, fóruns e outras tarefas [...] auxiliá-lo nos 
momentos de dificuldades e alterar o seu planejamento para atender às necessidades dos alunos [...]  identificar o 
progresso dos estudantes (p.9). 

• [...]  análise dos erros [...]  instrumentos de avaliação: provas, testes, trabalhos, relatórios, pesquisas, seminários, debates, 
auto-avaliação [...] oportunidades para perceber os avanços ou dificuldades dos alunos (p.10). 

• [...] identificar o progresso dos estudantes [...] análise do erro [...] O erro do aluno em matemática também faz com que 
ele reflita sobre sua própria aprendizagem (p.11). 

• Considerar o erro, como expressão de conhecimento é uma das maiores [...] [...] critérios de avaliação com a função de 
indicarem as expectativas de aprendizagem possíveis de serem desenvolvidas pelos alunos [...] critérios questionáveis, 
ações duvidosas na avaliação, subjetividade excessiva, critérios injustos, [...] não explícitos, incoerência no sistema 
avaliativo [...] diferentes para cada aluno, arbitrariedade e falta de clareza (p.12). 

• [...] critérios de avaliação, devendo estar em consonância com os objetivos definidos, [...] transparente [...] harmonia com 
os objetivos [...] avaliação processual, diagnóstica [...] Diagnóstica, Formativa e Somativa [...] somativa visando somente 
o quantitativo [...] formativa [...] progressos e necessidades dos alunos (p.13).  

• [...] diagnóstica, formativa e somativa [...] preciso que seja contínua e diversificada (p.14). 
• [...] provas, testes, trabalhos, auto-avaliação [...] pesquisar diversos (p.16). 
• [...] diagnóstico da situação do aluno, mais preocupada com o crescimento do ser humano (p.17). 
• [...] um processo de acompanhamento do aluno em seu aprendizado [...] correções de rumos (p.18). 
• [...] formativa, realizada ao longo do processo, busca identificar os aspectos que fornecem ou dificultam o processo de 

ensinar e aprender (p.19).  
• [...] critérios a serem avaliados de modo que estejam em sintonia com os objetivos [...] interação entre os professores 

elaboradores dos módulos e os alunos [...]  superar as dificuldades encontradas seria o uso freqüente dos artefatos 
computacionais como chats, webcan, som (p. 21). 

• [...] instrumentos [...] auto-avaliação [...] recursos virtuais [...] promover a interação (p.23). 
• [...] surgimento do ambiente virtual de aprendizagem [...] Os antigos modelos de avaliar não precisaram ser abandonados 

mas incorporados a outros instrumentos de avaliação com objetivos de ensino claros e critérios transparentes auxiliando o 
trabalho do docente em planejar e replanejar, ou seja, um planejamento flexível (p.24). 

• [...] desenvolvidas em grupo, pesquisas e auto-avaliação [...] falta de interação entre aluno e professor (p.25). 



             

 
  

174 
 

ANEXO II.  
 N° da Monografia 22. (Categoria: Tutoria) 

ANÁLISE DAS MONOGRAFIAS DOS ALUNOS DO 
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM TUTORIA PARA AS 

LICENCIATURAS DIVERSAS A DISTÂNCIA 

TEMA 
IMPORTÂNCIA DO TUTOR EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 
(UniversidaDe Federal de Pernambuco) 

OBJETIVO 
Mostrar a importância do tutor como elemento importante e indispensável em qualquer modalidade de 
Educação a Distância, por ser o mesmo, elo de ligação, na rede de comunicação que vincula os/as 
alunos/as à instituição de ensino promotora do curso. 

DESTAQUE DA MONOGRÁFIA 
• [...] comunicação entre professor e o aprendente deve ser facilitada por dispositivos impressos, eletrônicos, mecânicos [...] 

flexibilidade curricular, pela existência de módulos creditáveis (p.13). 
• Educação a distância pode ser definida como a família de métodos instrucionais nos quais os comportamentos de ensino 

são executados em separada dos comportamentos de aprendizagem, incluindo aqueles que numa situação presencial 
(contígua) seriam desempenhados, na presença do aprendente, de modo que a comunicação entre professor e o aprendente 
deve ser facilitada por dispositivos impressos, eletrônicos, mecânicos e outros. [...] características [...] Separação 
física entre professor e o aluno [...] Processo educativo sistemático, organizado e continuado 
professor/tutor/estudante (p.14). 

• A separação física entre aluno e professor faz com que a transmissão dos saberes seja realizada por meios de 
comunicação, o que permite a interação entre os participantes, seja através de chat pré-determinados, fóruns onde há 
intervenção do educando sobre textos vinculados as disciplinas, através de e-mail, telefone entre outros, ou em encontros 
presenciais. [...] educação a distância pode desenvolver-se através de cursos totalmente a distância sem nenhum contato 
presencial entre professor(a)/aluno(a), sendo toda interação por meio das tecnologias [...] . Podemos assim afirmar que 
educação a distância é uma estratégia desenvolvida por sistemas educativos para oferecer educação a setores ou grupos da 
população que, por razões diversas, tem dificuldade de acesso a serviços educativos regulares, mas que terão serviços 
educativos com qualidade e igualdade ao do ensino presencial regular (p.15). 

• A educação a distância pode desenvolver-se através de cursos totalmente a distância sem nenhum contato presencial entre 
professor (a)/aluno(a), sendo toda interação por meio das tecnologias [...]a figura do tutor, pois, uma educação de 
qualidade exige interlocução constante, daí surge à necessidade da tutoria. (p.16).  

•  [...] no esclarecimento de dúvidas dos (as) alunos (as) através de e-mail, fórum, telefone ou pessoalmente, no recebimento 
e controle e entrega dos (p. 18) 

• O Tutor tem o papel fundamental como um agente organizador, dinamizador e orientador da construção do conhecimento 
auxiliá-lo (a) na construção de seu conhecimento. (p. 19)    

• [...] conhecimentos necessários ao tutor não diferem dos que precisam ter um bom docente [...] conhecimentos necessários 
ao tutor [...] estabelece em ritmo acelerado, precisa adquirir uma identidade própria [...] Ser um tutor semi-presencial ou 
virtual requer uma metodologia diferente para que a transmissão de informação e a interação com os alunos [...] levando 
em conta à flexibilidade que se poderá imprimir a esta modalidade educativa  (p. 20) 

• [...]  o papel do tutor nas novas relações de ensino/aprendizagem, que se estabelece em ritmo acelerado, precisa adquirir 
uma identidade própria, com flexibilidade suficiente para se adaptar às novas demandas e incessantes transformações do 
atual mercado de trabalho. (p. 21). 

• [...] tutor deve ter o domínio e saber utilizar adequadamente, as novas tecnologias de comunicação para poder propiciar 
uma aprendizagem autônoma [...] investir no aperfeiçoamento do tutor e, sobretudo, regulamentar a atividade, além de 
definir e acompanhar os indicadores de qualidade [...] o tutor precisa de uma formação especializada (p. 22). 

• É necessário que o tutor seja um sujeito autônomo e com iniciativa [...] Que tenha domínio, entendimento e conhecimento 
do material para que possa argumentar com estratégia a fim de contribuir no processo emancipatório da construção do 
saber dos/as alunos/as [...] § 1o As CPAs atuarão com autonomia em relação a conselhos e demais órgãos colegiados 
existentes na instituição de educação superior (p. 23). 

• Art. 13. As avaliações externas in loco das IES serão realizadas por Comissões Externas de Avaliação Institucional 
designadas pelo INEP, devendo ocorrer após o processo de auto-avaliação (p.24). 

• [...] (Compara a postura do professor presencial com o tutor) (p. 25). 
• Buscar melhores formas de se colocar em prática o melhor da tecnologia tendo em vista a flexibilidade e adaptabilidade 

para proporcionar a construção do saber com criticidade, qualidade e autonomia (p.26).  
• É precisa de um mediador humano, para que haja a interatividade com humanidade, e é o TUTOR, que transmite a parte 

humana, com inteligência e “fraternidade” (p.29). 
• [...] mediador humano, para que haja a interatividade com humanidade [...] e o elo entre o professor e o aprendente (p.30) 
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ANEXO II.  
N° da Monografia 23. (Categoria: Metodologia) 

ANÁLISE DAS MONOGRAFIAS DOS ALUNOS DO 
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM TUTORIA PARA AS 

LICENCIATURAS DIVERSAS A DISTÂNCIA 

TEMA O DESAFIO DA AVALIAÇÃO NOS CURSOS DE LICENCIATURA A DISTÂNCIA (UFPE) 

OBJETIVO 
Aprofundar estudos sobre avaliação da aprendizagem, em específico no curso de Licenciatura Em Física 
a Distância. 

DESTAQUE DA MONOGRÁFIA 
• O processo de avaliação, na modalidade à distância, é uma tarefa complexa [...] Deverão ser estabelecidos critérios que 

avaliem o desempenho do aluno durante todo curso de Licenciatura à Distância, como: a autonomia, disciplina e 
aprendizagem, bem como os recursos tecnológicos utilizados para essa mediação [...] As ferramentas disponíveis no 
ambiente virtual oferecem condições para que o professor acompanhe a trajetória percorrida pelo aluno na construção do 
conhecimento [...] acompanhamento seja eficaz o professor enfrentará alguns desafios que poderão ser superados. [...] o 
aluno for instigado a participar das atividades interativas mais registros poderão ser feitos da sua participação [...] chat, 
fórum, correio eletrônico, etc. devem fazer parte do planejamento pedagógico [...] oportunidades de ação-reflexão, num 
acompanhamento permanente do professor (p.7) 

• [...] avaliação a distância e que possibilitem avaliações mais dinâmicas e interativas é um desafio, mesmo com o avanço 
da modalidade a distância no sistema educacional (p.8) [...] o aluno terá a sua disposição um tutor especialista, 
responsável em dirimir dúvidas de conteúdo específico do tema abordado e um tutor dinamizador que realiza todo o 
acompanhamento do aluno, esclarecendo dúvidas operacionais, estimulando a participação, coordenando a agenda do 
curso, dentre outras ações (p.8). 

• [...] ambiente virtual, a flexibilidade da navegação e as formas síncronas e assíncronas de comunicação, oferecem aos 
estudantes a oportunidade de definirem seus próprios caminhos (p.12). 

• [...] avaliação da aprendizagem é sempre algo polêmico e complexo [...] A natureza do processo de aprendizagem via 
WEB é essencialmente distinta da convencional no sentido de que o centro da atenção não mais se encontra no currículo, 
mas no aprendiz (p.14). 

• [...] o problema da credibilidade, queiramos ou não, ainda se faz presente (p.15) 
• [...] interdependência das modalidades diagnóstica, formativa e somativa, com ênfase na sua continuidade (p.16). 
• [...] três formas: • Presencial: a avaliação é feita por meio de uma prova, na presença do formador ou de outra pessoa 

responsável, para garantir a legitimidade da mesma; Virtual com aplicação de testes on-line: a avaliação é feita por meio 
de mecanismos de testes on-line a serem respondidos e enviados posteriormente para o formador por meio de e-mail ou de 
formulários de envio; Avaliação ao longo do curso (contínua): a avaliação é feita de modo contínuo, baseada em 
componentes que forneçam subsídios para o formador avaliar seus aprendizes de modo processual, tais como as 
atividades realizadas, os comentários de discussão e em chats, as mensagens postadas no correio, etc. (LACHI et al, 2002) 
(p.17). 

• [...] o processo avaliativo em ambiente virtual, suportado por ferramentas de comunicação interativa, objetiva investigar o 
conteúdo apreendido pelo aluno [...] avaliação à distância, os problemas e polêmicas são ainda maiores. Sem levar em 
conta os aspectos de certificação e legitimidade, a avaliação torna-se muito mais complexa, por não se ter o feedback das 
interações face-a-face [...] testes on-line, acompanhamento personalizado e novos conceitos legitimidade da avaliação 
precisa contemplar as dimensões Político-Ética e Técnica. (p.19). 

•  Praticar a avaliação em ambiente colaborativo de aprendizagem [...] criar um ambiente que favoreça a aprendizagem 
significativa ao aluno [...] Fóruns de Discussão (p.20). 

• [...] a presença de ferramentas tecnológicas no processo avaliativo traz várias possibilidades e benefícios tanto para a 
aprendizagem dos alunos, quanto para avaliação e melhor acompanhamento pelo professor [...] ferramentas como os 
meios de comunicação disponibilizados na rede Internet - e-mail, listas de discussão, chats, fóruns [...] avaliações nos 
cursos em EAD devem ter caráter processual [...] testes on-line, o acompanhamento personalizado ... às diferenças 
individuais dos alunos e novos conceitos de avaliação”(p.21). 

• [...] problemas encontrados em avaliação do Ensino a Distância são: a ausência do encontro entre alunos e professores nos 
ambientes tradicionais de ensino e a desvinculação do processo de avaliação dos demais processos que compõem o 
ambiente de ensino e aprendizagem como um todo [...] podemos realizar chats e fóruns de discussões entre os alunos a 
partir dessas simulações [...] avaliação presencial é essencial e deve fazer parte do planejamento pedagógico de todos os 
cursos de licenciatura à distância. [...] O aluno precisa ser informado constantemente do seu desempenho no curso e dos 
critérios utilizados na avaliação [...] diversidade de interação dos ambientes virtuais a análise da participação dos alunos 
nos chats, fóruns (p.22). 

• Deverão ser estabelecidos critérios que avaliem durante todo curso, a autonomia, disciplina e aprendizagem do aluno, bem 
como os recursos tecnológicos utilizados para essa mediação, a avaliação continua e a mais eficaz para a educação a 
distancia [...] O tutor é um elemento importante e indispensável na rede...possibilita a retroalimentação acadêmica e 
pedagógica do processo educativo [...] no processo avaliativo, a interação e a troca de informações entre o grupo e entre 
professor são essenciais (p.23). 

• [...] chat, fórum, correio eletrônico, etc. devem fazer parte do planejamento pedagógico de qualquer disciplina ministrada 
em um curso à distância, pois elas fornecerão elementos para que o professor trace o perfil do aluno e o avalie de forma 
coerente [...] O aluno precisa ser informado constantemente do seu desempenho no Curso e dos critérios utilizados na 
avaliação. É interessante que ele tenha consciência dos seus erros e acertos para que prossiga construindo conhecimento 
(p.24).  

 



             

 
  

176 
 

ANEXO II.  
N° da Monografia 24. (Categoria: Aluno) 

ANÁLISE DAS MONOGRAFIAS DOS ALUNOS DO 
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM TUTORIA PARA AS 

LICENCIATURAS DIVERSAS A DISTÂNCIA 

 
 
 

TEMA APRENDIZAGEM EM REDE: PARADIGMA PARA O SÉCULO XXI (UFPE) 

OBJETIVO 
Analisar a percepção do aluno em Educação a Distância do Curso de Licenciatura em Ciências 
Biológicas, identificando as dificuldades existentes no processo de ensino-aprendizagem. 

DESTAQUE DA MONOGRÁFIA 
• [...] dificuldades dos discentes [...] pesquisas bibliográficas, e entrevista informal junto aos alunos, também aplicamos um 

questionário [...] ensino para uma abordagem integradora de conteúdo e voltada para o interesse do aluno (p.5). 
• [...] pode-se dizer que o avanço tecnológico vigente no presente século XXI possibilita ao aluno o acesso a uma nova 

realidade educacional e um ensino mediado pelo computador (p.10). 
• [...] um dos principais objetivos dessa modalidade de ensino constitui-se em desenvolver a autonomia crítica do aluno 

frente as  situações concretas de ensino-aprendizagem. (p.12). 
• [...] e alunos e professor continuamente recebem estímulos, não somente do tipo cognitivo, mas também afetivo, como 

receptores de uma série de mensagens que lhes proporcionam uma retroalimentação quase instantânea (p.13). 
• [...] professor e alunos tem tornado predominantes a comunicação oral e a comunicação escrita como meios 

predominantes de comunicação educativa [...] o estudo a partir de questões que impliquem o desenvolvimento de 
múltiplos saberes e inteligências, habilidades e destrezas cognitivas complexas como planificar, avaliar, sintetizar, permite 
valorizar e aproveitar a memória, sem privilegiar a simples memorização, explorando-se a capacidade espontânea de 
reestruturar o próprio conhecimento diante de situações em constante mudança, pela forma de representar o conhecimento 
ou pelos processos mentais que nela se operam, facilitando a participação social e a inserção profissional (SILVA, 2000) 
(p.14) 

• [...] que aprender em um processo colaborativo é planejar; desenvolver ações; receber, selecionar e enviar informações; 
estabelecer conexões; refletir sobre o processo em desenvolvimento em conjunto com os pares; desenvolver a 
interaprendizagem, a competência de resolver problemas em grupo e a autonomia em relação à busca e ao fazer por si 
mesmo. (Silva, 2000) (p.15). 

• Para Piaget (1983), a afetividade exerce profunda influência no desenvolvimento intelectual. Assim sendo, com base 
nessas idéias, o ambiente de aprendizagem computacional deveria propiciar algum grau de afetividade e motivação ao 
interagir com o aluno [...] A interação social é um outro fator que influencia a afetividade, a interatividade e a 
aprendizagem como um todo (p.17). 

• Inicia-se um processo de motivação intrínseca e os alunos vão interagir nas salas de aulas virtuais, participar de fóruns, 
chats, socializar seus textos e seus conhecimentos [...] através de ferramentas de comunicação de forma que contribua para 
o aluno sanar suas dúvidas, trocar experiências com outros colegas, adquirindo maiores conhecimentos para que ocorra 
uma melhor aprendizagem durante todo o Curso (p.18). 

• É importante em EAD, o desenvolvimento da autonomia do aluno, o senso crítico frente às situações concretas que lhes 
são apresentadas (p.19)  

• [...] os ambientes virtuais de aprendizagem passam a ser palco de momentos importantes de socialização do 
aprendizado, de experiências, de diálogo, tirar dúvidas, etc. [...] interação e interlocução entre os que estão nele 
envolvidos em sala de aula on-line, é fundamentalmente por meio dos relacionamentos e da interação que se constrói o 
conhecimento (pp.20-21). 

• Dessa forma, “integrar humanos com interesses em comum com o intuito de auto-desenvolvimento.implica uma abertura 
para o paradigma do pensamento coletivo e para a formação de uma comunidade global” (TAJRA, 2002 ,p. 36) [...] fórum 
de discussão, chat, correio eletrônico, lista de discussão, vídeo conferência (p.22). 

• [...] devido a falta constante de alguém para comunicação verbal [...] é necessário melhorar a comunicação com os 
professores [...] Atividades que nos façam interagir com outros alunos. ... Deve haver mais comunicação no ambiente 
(p.26).  

• Na realidade, se por um lado, se trata de um processo pessoal, já que o estudante toma, ele mesmo, as decisões 
adaptativas, equacionando suas possibilidades e necessidades de ritmo, horário, local e organização do estudo, por outro 
lado ele não a realiza sozinho. Ele o faz mediante os processos de interação que estabelece com a organização educacional 
e nas instâncias de administração e gestão, apoio, tutoria e acompanhamento acadêmico, bem como com os materiais de 
ensino-aprendizagem. (Fiorentini, 1996) (p.28). 

• Entretanto, a preparação desse profissional é fundamental para que a educação desenvolva-se com qualidade deixando de 
ser baseada na transmissão da informação para incorporar aspectos somente para construção do conhecimento pelo aluno, 
mas utilizar-se das tecnologias de comunicação mediadas por computadores (CMC), que estão cada vez mais presentes 
em nossa sociedade (p.30). 
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ANEXO II.  
N° da Monografia 25. (Categoria: Material didático) 

ANÁLISE DAS MONOGRAFIAS DOS ALUNOS DO 
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM TUTORIA PARA AS 

LICENCIATURAS DIVERSAS A DISTÂNCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA 
O USO DA TV NO ENSINO FUNDAMENTAL  
NO MUNICÍPIO DE NAZARÉ DA MATA 

OBJETIVO 
Investigar o uso da TV no processo ensino – aprendizagem no Ensino Fundamental do Município de 
Nazaré da Mata. 

DESTAQUE DA MONOGRÁFIA 
• [...] meio de comunicação permite que as pessoas dialoguem e, portanto, amplia e melhora o nível de relação entre as 

pessoas em torno das questões que interessam a determinado grupo etário ou a uma região, um país, uma cidade (p.11) 
• Educar com novas tecnologias é um desafio que até agora não foi enfrentado com profundidade [...] há uma tendência 

por parte de pais e professores em olhar a telinha como o demônio responsável pelo (mau) comportamento das crianças 
(p.13). 

• Por isso, levar a televisão para a sala de aula implica também ensinar os alunos a vê-la com olhar crítico [...] seleciona 
questiona, analisa e decide que meio usar e como usá-lo, por isso é necessário refletir quanto as necessidade do meio e 
ao que se quer com o meio, que função o programa desempenhará [...] como no trabalho interdisciplinar (p.14).  

• [...] e professores que falam que não assistem televisão e também, acham que não é educativa (p.16). 
• DVD nos próximos anos fará parte da vida das pessoas assim como fazem hoje, o rádio, a TV, o vídeo cassete, o 

telefone, o celular, como também usado na educação pública (p.17). 
• Ajuda o aluno a ser reflexivo sobre as atividades que irão ser propostas, trazem informações que podem formar opinião 

e construir valores podendo levantar críticas positivas ou negativas (p.24). 
• [...] trabalhar com o aluno conhecimentos pedagógicos, a fim de melhoria e de uma aprendizagem ampla e mais clara, 

transmitindo coisas boas, porém deixando algo de positivo ou negativo para nossa vida cotidiana (p.25). 
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ANEXO II.  
N° da Monografia 26. (Categoria: Curso) 

ANÁLISE DAS MONOGRAFIAS DOS ALUNOS DO 
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM TUTORIA PARA AS 

LICENCIATURAS DIVERSAS A DISTÂNCIA 

TEMA DESATUALIZAÇÃO DOS NÚMEROS SOBRE A EVASÃO ESCOLAR EM EAD (UFRN) 

OBJETIVO 
Realizar um estudo sobre o fenômeno da evasão que ocorre em todas as instâncias educacionais, desde as 
séries iniciais até as mais elevadas, como o caso da graduação. 

DESTAQUE DA MONOGRÁFIA 
•  A Educação a Distância (EaD) é uma nova modalidade de ensino, que surgiu no Brasil no final do século XX e tem se 

expandido nos últimos anos, por meio da rede mundial de comunicação, a Internet, e por outras formas de multimídias, 
para atender a alunos que por motivos os mais diversos buscam por cursos que atendam principalmente a sua 
disponibilidade de tempo (p.7) 

• [...] instituir-se bons sistemas de EaD, com resultados de desempenho tão bons quanto os da Obviamente, tudo depende da 
qualidade do sistema de EaD como um todo” (p.8). 

• Ou seja, um bom curso a distância oferece aos seus cursistas não só autonomia para aprender sempre, como deixa o 
profissional preparado para trabalhar com seus alunos de uma forma mais rica, moderna, dinâmica  Isso, no entanto, só 
acontece com uma educação à distância comprometida com a qualidade (p.9). 

Obviamente, tudo depende da qualidade do sistema de EaD como um todo. 
•  [...] forma sistematicamente organizada de auto-estudo, onde o aluno se instrui a partir do material que lhe é apresentado, 

onde o acompanhamento e a supervisão do sucesso do estudante são levados adiante por um grupo de professores [...] 
avaliação de tipo diagnóstica, baseada no paradigma da avaliação formativa (p.12) 

• [...] proporcionou a possibilidade da utilização de ferramentas como e-mail, Internet, BBS’s, audioconferência baseada em 
telefone e videoconferência (pp.12,13). 

• [...] população estudantil ser predominantemente adulta (p.13).  
• Os documentos elaborados pelo SEED (Secretaria Especial de Educação a Distância) têm como objetivo orientar alunos, 

professores, técnicos e gestores de instituições de ensino superior que podem usufruir dessa forma de educação ainda 
pouco explorada no Brasil e empenhar-se por maior qualidade em seus processos e produtos.  A base principal das 
práticas de qualidade nos projetos e processos de educação superior é garantir continuamente melhorias na criação, 
aperfeiçoamento, divulgação de conhecimentos culturais, científicos, tecnológicos e profissionais que contribuam para 
superar os problemas regionais, nacionais e internacionais e para o desenvolvimento sustentável dos seres humanos, sem 
exclusões, nas comunidades e ambientes em que vivem (p.14). 

• [...] que forneça subsídios para que o cidadão esteja pronto para atuar na vida e não apenas na teoria dos livros ou dos 
meios multimídias. [...] buscando a integração com políticas, diretrizes e padrões de qualidade definidos para o ensino 
superior [...] A equipe profissional merece atenção no que consiste do aspecto multidisciplinar, de forma a manter a 
interatividade entre professor e aluno [...] da infra-estrutura de apoio; de uma avaliação de qualidade contínua e 
abrangente [...] (p.15). 

• [...] elaboração de um edital e informações sobre --- o curso de graduação à distância, observando os custos de 
implementação e manutenção dos mesmos (p.15-16) 

• [...] de acordo com Moran (2002), em três tendências: Instituições isoladas; Associações e Consórcios e Instituições 
exclusivamente virtuais (p.18). 

• [...] aprender cada vez mais, assim sendo compete ao tutor dos cursos de graduação à distância, seguindo um currículo 
prévio, orientar sistematicamente o educando na seleção do que será mais importante [...] fornecendo os sites, os meios 
multimídias, os caminhos a ser seguidos para sistematizar o conhecimento (p.21). 

• [...] do Ministério do Trabalho a quem cabia o financiamento das despesas de remuneração de professores, serviços 
técnico-administrativos, material didático, além do trabalho de supervisão [...] ao quadro docente da ETFRN, eram 
contratados por serviços prestados por um período de 10 (dez) meses e remunerados com recursos repassados à executora 
pelo citado Ministério que repassava [...] concessão de bolsas de estudos destinados aos alunos cursantes do técnico 
durante três anos [...]  alunos cursando nível técnico e profissional em educação à distância já (p.26).  

• [...] entretanto os cursos ministrados eram restritos a convênios com o governo do estado e a algumas prefeituras para 
atender exclusivamente a professores que não eram portadores  dos  diplomas  necessários para atuar nas séries iniciais do 
Ensino Fundamental  apenas em 2005 é que a graduação é estendida a jovens estudantes que concluíram o 2º grau (p.28) 

• [...] geralmente os alunos procuram realizar cursos em EAD por motivos os mais diversos, sendo um deles o trabalho, que 
os obrigam a adaptar-se ao tempo disponível, sendo que os alunos que trabalham mais tempo, também são os mais 
penalizados quando o assunto é reprovação e por conseqüência evasão (p.34). 
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ANEXO II.  
N° da Monografia 27. (Categoria: Interação) 

ANÁLISE DAS MONOGRAFIAS DOS ALUNOS DO 
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM TUTORIA PARA AS 

LICENCIATURAS DIVERSAS A DISTÂNCIA 

 
 
 

TEMA 
EDUCAÇÃO A DISTÃNCIA NA UEPB: DIAGNOSTICANDO A INTERATIVIDADE NO 
AMBIENTE VIRTUAL (UEPB) 

OBJETIVO 
Diagnosticar qual a relação mediatizada entre o tutor, o aprendiz e o ambiente virtual, ou seja, o processo 
de interatividade no ambiente virtual, cuja dificuldade teremos uma proposta educacional a distância com 
qualidade e efetividade social. 

DESTAQUE DA MONOGRÁFIA 
• [...] como se dava ou não essa interatividade, observando os seguintes aspectos: a linguagem singular assim como regras 

próprias estabelecidas para a comunicação; o esforço para contextualizar o aluno; o nível de envolvimento afetivo do tutor 
com o aluno, durante a realização do curso e a ênfase educativa colocada no desenvolvimento do pensamento crítico e 
criativo do sujeito (p.7). 

• [...] diálogo contínuo com o aprendiz durante o curso (p.10). 
• Utilizar-se da tecnologia [...] Valoriza a interação e a comunicação entre todos os participantes do processo [...] (tutor) do 

aprendiz e em constante interatividade com ele [...] No estabelecimento desta relação mediatizada pelo computador é que 
as dificuldades se avolumam (p.11).   

• O que se quer demonstrar é que interatividade é um novo conceito que envolve, além da ação do usuário frente à máquina, 
as relações mediatizadas que ocorrem entre as pessoas. Em um curso a distância, um dos objetivos deve ser promover a 
interatividade entre todos os participantes do processo ensino-aprendizagem (p.12). 

• A verdadeira interação agrega atitudes de comunicação honesta, crescente e dinâmica.  As pessoas têm seus próprios 
códigos verbais e não-verbais.  Esses níveis de comunicação ocorrem na comunicação pessoal, interpessoal, na 
comunicação grupal, institucional, social ou coletiva [...] comunicação interpessoal [...] Estes níveis são determinados 
tanto pela capacidade dos meios técnicos, como pelo ambiente pedagógico em que se situa e pelas necessidades dos 
usuários [...] Educar requer comunicação e diálogo, implica compartilhar conhecimentos e experiências pessoais, pensar e 
criar individual e coletivamente, é construção do saber [...] saberes sociais, psicológicos, pedagógicos, comunicacionais e 
informáticos, entre outros, (p.13). 

•  [...] [Tipos de interações] aluno/interface, aluno/conteúdo, aluno/instrutor, aluno/aluno [...] os professores na Educação a 
Distância, ao trabalharem de forma interativa, poderão atender na prática, as exigências da educação para o Século XXI. 
Bem como, propiciar ao aluno a sua participação no seu desenvolvimento, dando-lhe oportunidades de exercer a 
criticidade e a interdependência, tornando-os autônomos (p.14). 

• Cada curso apresenta 3 tutores, sendo que cada um trabalha com um grupo de 20 alunos [...] Observamos que o tutor que 
tem apresentado uma relação mais amigável com o seu aluno o índice de evasão é bem menor [...] A comunicação entre o 
tutor e o aluno se deu de forma bidirecional, o tutor estando sempre presente no pólo para assistir ao seu aluno, apesar da 
comunicação com os professores-autores das disciplinas (p.15). 

• Embora a linguagem utilizada pelo professor e pelos alunos fosse coloquial, percebeu-se um cuidado na utilização da 
língua portuguesa, sem o uso de códigos especiais como os “emotions”, ou símbolos específicos para demonstrar 
sentimentos [...] observamos como se dava a sua interação através da comunicação e do seu nível de envolvimento afetivo 
(p.16). 

• [...] em ambientes virtuais de aprendizagem, considerando a interatividade como elemento particularmente importante 
para o processo de aprendizagem do aprendiz [...] A instituição Encare o aluno como centro do processo; Utilize o 
gerenciamento participativo, onde toda a equipe esteja comprometida com as decisões, procurando a qualidade, a 
eficiência e a relevância dos projetos a serem desenvolvidos (p.17). 

• Utilize uma metodologia específica ao meio que está sendo utilizado, ou até construa uma página (p.18). 
• [...] constatamos a necessidade de atribuir novos papéis ao professor, como o de “coordenador de fórum de discussão”, ou 

de “autor de material multimídia” (p.22). 
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ANEXO II.  
N° da Monografia 28. (Categoria: Metodologia) 

ANÁLISE DAS MONOGRAFIAS DOS ALUNOS DO 
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM TUTORIA PARA AS 

LICENCIATURAS DIVERSAS A DISTÂNCIA 

TEMA 
UM OLHAR SOBRE O ERRO CONSTRUTIVO DO APRENDIZ EM UM CURSO DE FORMAÇÃO 
DE PROFESSORES NA EAD (Pólo Nazaré da Mata) 

OBJETIVO 
Analisar como os diversos atores, envolvidos no processo educacional a distância, encararam o erro 
construtivo do aprendiz e que tipo de retorno consegue dar a esse aluno, sem desmotivá-lo ou conduzi-lo 
à evasão. 

DESTAQUE DA MONOGRÁFIA 
• Quando se fala em avaliação, adentra-se em um processo complexo e abrangente [...] certos critérios carecem ser 

enfocados a fim de se saber o porquê e o para quê de tal processo (p.9). 
• [...] avaliação da aprendizagem como uma ação que integra as dimensões política, ética e curricular de um projeto 

educacional [...] torna-se imprescindível o desenvolvimento de métodos de trabalho que oportunizem a autoconfiança do 
aprendiz [...] apoiar-se na interdependência das modalidades diagnóstica, formativa e somativa [...] instrumentos de 
avaliação em EAD, pode-se recorrer a avaliações presenciais, avaliações à distância e avaliações mistas [...] com 
contornos claramente definidos (p.10). 

• [...] a mesma tem vínculos com políticas e programas educacionais, considerando o aprimoramento das ações propostas 
em seu contexto [...] atividade política, a avaliação parece ancorar-se em tomadas de decisões e assim sendo, busca manter 
vínculo com um projeto político pedagógico [...] O processo de avaliação da aprendizagem em EAD, por razões óbvias, 
parece exigir tratamento diferenciado da educação presencial [...] a autonomia crítica do aluno  (p.13). 

• [...] oportunizem a autoconfiança do aprendiz [...] avaliação diagnóstica [...]  constatar as deficiências em termos de pré-
requisitos e as particularidades dos mesmos [...]  Em complemento a avaliação diagnóstica, surge a avaliação formativa, 
ocorrida durante o processo, incluindo os conteúdos significativos, objetivando fornecer o feedback ao aluno sobre sua 
aprendizagem [...] formativa modalidade ainda parece buscar o atendimento às diferenças individuais, prescrevendo 
medidas alternativas de recuperação (p.14).  

• [...] avaliação somativa, aplicada ao término da instrução, imbuída de verificar o aprendizado do aluno, atribuindo notas, 
dando feedback ao aluno, comparando resultados obtidos com diferentes alunos, métodos e materiais de ensino [...]  
Kirkpatrick (1994), a avaliação da aprendizagem deve apresentar quatro níveis distintos ou ferramentas, quais sejam: 
Nível 1= reação; nível 2 = aprendizado; nível 3 = comportamento; nível 4 = resultados [...] reação, o aluno é avaliado pela 
sua participação nas atividades de aprendizado [...] aplicação de testes formais dos módulos, a fim de auxiliar na fixação 
do conteúdo e verificação do andamento da aprendizagem [...] aprendizado verificar-se se o conhecimento foi apreendido 
e que habilidades e atitudes foram conquistadas e/ou aprimoradas [...] comportamento almeja identificar as mudanças 
esperadas. Acredita-se que é possível avaliar-se a alteração de comportamento através da mediação da mudança (p.15). 

• [...] enfoque nos objetivos que se pretende alcançar [...] um agravante dos programas de EAD [...]  a possibilidade de 
exames ou prova finais (p.18) 

• trabalho interativo e esclarecedor sobre seus pressupostos pedagógicos [...] provas, pesquisas, memoriais, resenhas 
críticas, elaboração de projetos, observação das práticas [...] com critérios de valoração claros e precisos, pode-se contar 
com meios que auxiliem o aprendiz a avançar em seus estudos [...] transparência dos critérios avaliativos ajudam o 
aprendiz a entender o porque desta ou daquela situação (p.20). 

• [...] os desafios da avaliação são prementes [...] avaliação pode se dirigir para o controle do desempenho do aluno de 
forma eficiente [...] identificar as dificuldades de seus alunos, orientá-los, propor questões, enfim, acompanhá-los 
sistematicamente, na consolidação do conhecimento (p.21). 

• [...] esse tema polêmico e controvertido, em cursos na modalidade à distância (p.22). 
• Nos ambientes de ensino á distância, que seguem uma abordagem construtivista, a avaliação se dá segundo algumas 

formas. Assim, pode-se chegar a observância da evolução do aluno nas atividades de discussões ou fórum de debates ou 
chats; apresentação de perguntas abertas que exija reflexão e discussão por parte dos alunos, de modo a verificar aptidões 
e interesses; trabalhos que envolvam uma navegação livre, na qual o aluno terá que aprender por descoberta; realização de 
tarefas em grupo ou individualmente (p.23). 

• Andragogia [...] Buscam uma aprendizagem prática, apresentando motivações internas (auto-realização, aprimoramento 
do currículo, promoção) mais prementes que as externas (notas, provas) [...] desenvolver seus papéis sociais [...] ter 
clareza em seus propósitos, explicitando porque e como chegar lá.  No tocante a EAD, o avanço das TIC apressa-se em 
ofertar múltiplas possibilidades de estudo do aprendiz (p.24). 

•  [...] grupos de estudo [...] usar-se da interatividade e verificar a aprendizagem on-line [...] contínua e abrangente [...]os 
critérios estejam claros, a fim de tornar o aprendiz mais seguro quanto ao caminho que está sendo trilhado; que seja 
considerado o ritmo do aprendiz, a fim de que o tempo disponível mostre-se favorável ao alcance dos objetivos propostos 
(27). [...] certos desafios, como o da credibilidade [...] apresenta-se de forma diversificada, haja visto a diversidade de 
ambientes interativos (p.29).  provas de ensaio ou de respostas livre, prova prática ou de execução ou ainda prova objetiva 
[...] comunicação bidericional (p.30). avaliação mista (p.31). 

• [...] avaliação somativa apresenta-se como ponto de chegada, uma vez que informa a situação do rendimento da 
aprendizagem, a avaliação formativa se destaca como ponto de partida, útil pela depuração e oferecimento de 
possibilidades de reorganização ou correção de rota [...] vislumbrar diferentes níveis de aprendizagem, sem deixar de 
considerar a construção do conhecimento (p.32). 

• [...] erro... encarados como fios condutores de retomada da ação educativa (p.32). 
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 ANEXO II.  
N° da Monografia 29. (Categoria: Metodologia) 

ANÁLISE DAS MONOGRAFIAS DOS ALUNOS DO 
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM TUTORIA PARA AS 

LICENCIATURAS DIVERSAS A DISTÂNCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMA 
EXPERIMENTOS DE FÍSICA A DISTÂNCIA: Quais as possibilidades de projetos experimentais serem 
utilizados na modalidade a distância? 

OBJETIVO 
Mostrar que é possível realizar experimentos de Física na modalidade a distância sem necessariamente o 
professor ter em mãos um laboratório de Física completo e com ou sem encontros presenciais.  

DESTAQUE DA MONOGRÁFIA 
• Dentre inúmeras estratégias que podem ser utilizadas pelos professores de física, propomos a utilização de atividades 

experimentais divulgadas na internet por meio de websites [...] terá a oportunidade de viabilizar na prática (p.7) 
• [...] no decreto Lei 5.622, no art. 12, no item X, sistematiza [...] Infra-estrutura, projeto pedagógico, instalações físicas, 

laboratórios científicos, pólos, e bibliotecas [...] o aluno tem um estudo independente onde controla seu tempo, espaço e 
determina seus ritmos de estudo (p.8). 

• Com o uso das tecnologias da informação e comunicação (TIC) o professor pode tornar o aprendizado mais dinâmico, 
estimulando o aluno a aprender os diversos conhecimentos. [...] há uma enorme quantidade de informações e 
oportunidades compartilhadas com inúmeras pessoas (Mercado e Viana, 2004), e ainda segundo  Mercado e Viana, a 
Internet é um ótimo ambiente para incentivar os alunos quanto a responsabilidade pelo seu aprendizado [...]  A internet, 
nos websites, proporciona ao aluno informações em forma de textos, imagens, sons, e-maisl, chats (Cavalcante, 2004). 
Apesar de ter uma estrutura e organização diferente dos cursos presenciais, deve ser conhecida como uma modalidade 
eficiente (Padilha, texto 2, 2003). [...] possibilidade da efetiva interação entre os sujeitos envolvidos nos processos de 
ensino e aprendizagem, e o aluno tem a possibilidade de ser o sujeito de sua aprendizagem. A internet favorece a pratica 
experimental (p.9). 

• Nos websites podemos encontrar uma diversidade enorme de material de pesquisa, lista de discussões bate-papos e e-mail 
(Padilha, texto 1, 2003) [...] a internet proporciona, segundo Cavalcante, 2004 a possibilidade efetiva da interação entre os 
sujeitos envolvidos nos processos de ensino e aprendizagem. [...] (p.10) 

• Lei 5.622 de 19 de dezembro de 2005, art. 1°§ 1° diz: A educação a distância organiza-se segundo metodologia, gestão e 
avaliação peculiares, para as quais deverá estar prevista a obrigatoriedade de momentos presenciais para: I - avaliações de 
estudantes; II – estágios obrigatórios, quando previstos na legislação pertinente; III – defesa de trabalhos de conclusão de 
cursos, quando previstos na legislação pertinente; e IV – atividades relacionadas a laboratórios de ensino, quando for o 
caso (Decreto EAD, 2005, p. 01) (p.13). 

• Atividades experimentais a distância [...] para melhor entendimento dos conceitos mostrados nas aulas teóricas da 
disciplina (p.19) 

• Unir atividades experimentais, em um curso à distância com as novas tecnologias será um grande desafio (p.20) 
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ANEXO II.  
N° da Monografia 30. (Categoria: Aluno) 

ANÁLISE DAS MONOGRAFIAS DOS ALUNOS DO 
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM TUTORIA PARA AS 

LICENCIATURAS DIVERSAS A DISTÂNCIA 

 
 

TEMA 
Perfil e Perspectivas dos Alunos de Licenciatura em Ciências Biológicas do Ensino a Distância do Pólo 
Petrolina-PE. 

OBJETIVO 
Conhecer o perfil e perspectivas dos alunos de Licenciatura em Ciências Biológicas do Ensino a distância 
do Pólo Petrolina-PE 

DESTAQUE DA MONOGRÁFIA 
• [...] faixa etária 35 a 31 anos, com intervalo de 19 a 48 anos [...] A maioria tem nível médio [...] atividade, 41,18% 

profissionais ligados a área comercial [...] capacitar-se para novas tarefas  [...] 64% responderam que o material didático 
não apresenta elementos suficientes para mantê-los motivados  [...]  comunicar-se como a coordenação e tutores é o 
correio eletrônico (e-mail) [...]  1 a 2 horas de estudo diário (p. V).  

• [...] esse modelo de educação instrucional irá se repetir a distância e são surpreendidos pela necessidade do diálogo [...] 
desenvolver estratégias para se aproximar do aluno e retirar do silêncio virtual (p.8). 

• [...] o aluno que nunca participou dessa modalidade de ensino [...] sentimento de isolamento e confusão [...]  canais da 
interatividade: aluno/plataforma tecnologia, aluno/aluno, aluno/professor, aluno/conteúdo  [...] aspecto mais marcante,  ... 
é a carência de interação social ... Por isso, o formato dos materiais deve ter uma estrutura dialógica, que se assemelhe a 
uma interação social (BESSA, 2004) [...] um navegador solitário fica menos solitário se ele tem rádio, se ele tem TV, 
vídeo telefone, se ele pode interagir com outros navegadores (p.9). 

• A interatividade aluno/conteúdo é primordial no processo de aprendizagem, porque, pela interação, o aluno estará 
construindo seu conhecimento [...] A criação de links no texto e a possibilidade de o aluno responder a perguntas do 
próprio ambiente tecnológico o ajudam a interagir como o conteúdo. Essa interação o ajudará a manter-se interessado no 
curso e a buscar informações adicionais sobre o conteúdo em outras fontes [...] A aprendizagem por meio do chamado 
ciberespaço contempla não só a interdisciplinaridade, mas a alteração do perfil do aluno (p.10).  

• [...] disciplina, autodidatismos, intervenções pessoais... metodologia específica de pesquisa... e rigoroso cuidado na 
comunicação, observando regras inerentes ao novo espaço de aprendizagem  [...] o aluno é parte do contexto social e deve 
ter iniciativa para questionar, descobrir e compreender o mundo a partir das interações com os demais, modificando e 
(re)consturindo seu conhecimento [...]  organização para escolher o horário para acessar a aluna, definir a freqüência com 
que irá entrar na sala de aula virtual  [...] participar de fóruns, chats, ... se envolver em trabalhos em grupo, realizar provas 
dentro dos prazos estipulados no calendário do cursos, se familiarizar com ferramentas tecnológicas [...] é adulto, têm 
motivações próprias em relação à aprendizagem, alcançou um grau importante de autonomia e é capaz de se 
responsabilizar por vários aspectos da aprendizagem [...] base de conhecimento e experiências[...] tem necessidades 
próprias [...] busca utilidade concreta e imediata daquilo que aprende. Ele busca (p.11) 

• [...] flexibilidade e a liberdade pessoal, mas precisam de colaboração do grupo e da relação pessoal [...] possibilita a auto-
aprendizagem mediados por materiais didáticos de estruturação organizada, capaz de despertar no aluno interesse na 
aprendizagem, integrar professor-aluno, aluno-aluno, aluno-tutor (p.12). 

• Scremin (2002) faixa etária 27 a 35 anos / Belloni (2003) 25 a 40 anos (p.23) 
• [...] os fatores cognitivos e metacognitivos, os fatores motivadores e afetivos, os fatores sociais e estruturais ligados às 

diferenças das trocas interativas promovem um melhor resultado no processo de aprendizagem [...] é necessário planejar 
situais presenciais ou atuação com vídeo-conferência, formas que ajudam à compreensão (p.23) 

• [...] E-mail (p. 27) 
• A produção de material didático requer [...] (p. 27) / A comunicação é fundamental para a interação social (p.28), [...]  

tempo dedicado para o estudo [...] (p.28). 
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ANEXO II.  
N° da Monografia 31. (Categoria: Tutoria) 

ANÁLISE DAS MONOGRAFIAS DOS ALUNOS DO 
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM TUTORIA PARA AS 

LICENCIATURAS DIVERSAS A DISTÂNCIA 

 
 
 
 
 
 

 

 

TEMA  A ATUAÇÃO DA TUTORIA EM EAD. EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA PÓLO PETROLINA 

OBJETIVO Analisar as condições e circunstâncias em que acontece a aprendizagem no Pólo Petrolina. 

DESTAQUE DA MONOGRÁFIA 
• É indispensável a mediação do professor [...] mediador no processo ensino e aprendizagem [...] Permite que cada 

professor, tutor, encontre seu estilo pessoal de dar aula [...] com avaliação aberta (p.8).  
• [...] flexibilidade ao tutor explorar as novas formas de interpretar e representar o conhecimento (p.10). 
• [...] tutor para contribuir no processo de construção do pensamento em rede e mediar as interações (p.13). 
• [...] tutor para contribuir no processo de construção do pensamento em rede e mediar as interações. Promover o diálogo o 

debate e desafios, que despertem atitudes críticas e reflexivas (pp.22-23).  
• [...] o papel do professor que agora assume novas posturas daquelas tradicionalmente concebida (p.24). 
• [...] pretende-se a aprendizagem colaborativa com a tecnologia interativa (p.26) 
• Compreender as diferentes formas de representação e comunicação propiciadas pelas tecnologias, disponíveis em ED bem 

como criar dinâmicas que permitam estabelecer diálogo entre as formas de linguagem dos mídias são desafios 
•  para a educação em EAD que requerem o desenvolvimento de programas de formação continuada de professores. (p.29). 
• Considerado facilitador da aprendizagem um elemento chave no acompanhamento do desenvolvimento [...] o orientador 

acadêmico tem o papel fundamental no que diz respeito ao percurso do educando (p.33).  
• [...] um fiel observador que [...] como mediador da aprendizagem compreende também se(r) alguém com atitudes de 

cooperação [...] construindo um caráter formador d(o)a espaço pedagógico [...] adquirir a competência da administração 
dos tempos a distância [...] garantir uma política de integração de equipes e de educação permanente (p.34).    

• [...] há necessidade do domínio do conteúdo pelo educador virtual e também estratégias pedagógicas que tornem o 
aprendizado significativo [...] cria uma parceria com o aluno na construção do pensamento em rede e mediar as interações. 
Promove o diálogo, o debate e desafios que, despertem atitudes críticas e reflexivas (p.35). 

• O tutor exerce suas funções de esclarecedora, acompanha as atividades, corrige os trabalhos, e disponibiliza as 
informações necessárias, terminando por avaliar-lhe o desempenho (pp. 35-36). 

•  O tutor como mediador da aprendizagem dos alunos [...] um facilitador, de um orientador do processo de ensino, 
aprendizagem dos alunos alguém capaz de auxiliá-los à desenvolver técnicas de estudos autônomos [...] uma ligação 
próxima e agradável entre conteúdos e alunos (p.36). 

• As atribuições do tutor [...] orientar os alunos [...] identificar as principais dificuldade dos alunos [...] encaminhamentos 
dos problemas seja de ordem (relativo às disciplinas) e a coordenação do curso (administrativo), [...] organizar com alunos 
um planejamento [...] encaminhar as atividades pedagógicas [...] acompanhar o desempenho do aluno [...] manter contato 
com os alunos [...] efetuar o controle de acompanhamento do aluno [...] aplicar provas presenciais [...] vivenciar 
criteriosamente as orientações (pp.38, 39). 

• [...] projeto de aprendizagens cooperativas (p.41). 
• [...] o aluno desenvolva uma visão crítica da realidade e um espírito autônomo e participativa (p.43). 
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ANEXO II.  
N° da Monografia 32. (Categoria: Interação) 

ANÁLISE DAS MONOGRAFIAS DOS ALUNOS DO 
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM TUTORIA PARA AS 

LICENCIATURAS DIVERSAS A DISTÂNCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMA A Interação: Qualidade para Aprendizagem na EAD 

OBJETIVO Analisar a interação entre aluno-tutor em processos de educação a distância no Pólo Tabira – PE. 

DESTAQUE DA MONOGRÁFIA 
• A importância da interação e dos recursos tecnológicos para aprendizagem [...] Buscar um novo modelo educacional 

compatível com o dinamismo do mundo [...] através da interação conjunta entre professores, tutores e alunos os sujeitos 
ativos no processo [...] sistema tecnológico e de comunicação de massa bidirecional (p.7). 

• [...] com o meio preferencial do ensino pela ação sistemática e conjunta de diversos recursos didáticos e pelo apoio de 
uma organização tutorial que propiciam autonomia do aluno [...] necessário que sejam estimulados {motivados} os 
processos de socialização e se favoreça a interação entre os alunos e tutores, desenvolvendo as habilidades de conviver e 
trabalhar juntos. [...] dinamismo no mundo e a grande importância atribuída à comunicação e à informação fazem com 
que as pessoas busquem uma maior interação. [...] A tecnologia é o meio que possibilita a comunicação entre os sujeitos 
do processo [...] rompe com a linearidade dos meios de comunicação antes existentes (p.8). 

• Sendo assim, podemos afirmar que o ensino a distância é um sistema tecnológico de comunicação bidirecional, que pode 
ser massivo e que substitui a interação pessoal, na sala de aula, de professor e aluno, como meio preferencial de ensino, 
pela ação sistemática e conjunta de diversos recursos didáticos e pelo apoio de uma organização e tutoria que propiciam a 
aprendizagem independente e flexível dos alunos, ou seja, a Educação a Distância ocorre quando o professor e o aluno 
estão separados por distância e meios tecnológicos são utilizados para facilitar a sua comunicação (p.9). 

• [...] ajudam a fortalecer os vínculos afetivos e manter o espírito de apoio mútuo tão importante para a vida comunitária 
[...] Falar em interação pressupõe contemplar pessoas em processo de comunicação (p.9). 

• [...] bate papo, fórum, correio eletrônico ou e-mail, são exemplos de algumas ferramentas de comunicação (p.10). 
• [...] em um processo contínuo e dinâmico de atribuição de significados. Para Rumble, o processo dinâmico exige respostas 

rápidas. No que se refere ao feedback, e dadas às características da Sala de Aula Virtual,  parece constituir um ponto 
crítico do ensino on-line e da atividade do (p.12). 

• [...] telefone [...] a relação ao papel da interação como o tutor para a construção do conhecimento (p.13). 
• [...] a relação ao papel da interação como o tutor para a construção do conhecimento. Os dados revelam que 93,3% dos 

entrevistados consideraram que contribui para o aprendizado e 6,67% troca experiência” (pp.13-14). 
• Skype [...] encontros presenciais (p.15). 
• O tutor é o elemento indispensável no processo de EAD [...] As possibilidades de aprendizagem são mínimas, mesmo 

utilizando os recursos tecnológicos, se as situações não forem bem conduzidas, não possibilitam um bom rendimento da 
aprendizagem (p.16). 
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ANEXO II.  
N° da Monografia 33. (Categoria: Metodologia) 

ANÁLISE DAS MONOGRAFIAS DOS ALUNOS DO 
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM TUTORIA PARA AS 

LICENCIATURAS DIVERSAS A DISTÂNCIA 

TEMA COMO AVALIAR A APRENDIZAGEM EM EAD 

OBJETIVO 
Analisar as questões abordadas no curso a distancia, principalmente sua avaliação, visando descobrir 
caminhos para solucionar os problemas, ou ao menos, levantar sugestões que possam contribuir com esta 
temática. 

DESTAQUE DA MONOGRÁFIA 
• [...] A concepção de avaliação que pretendemos no processo de aprendizagem é a da avaliação como um instrumento 

importante para verificar o aprendizado, e não para diagnosticar dificuldades e tentar encontrar formas de superá-las (p.6). 
• [...] dificuldades enfrentadas pelos alunos: a falta de formação para dar suporte a sua prática nos ambiente virtual, a 

ausência de uma conscientização por parte dos professores e alunos diante da importância desta tarefa, a ausência de uma 
maior clareza em relação aos objetivos desejados na aprendizagem a distancia e também a utilização de uma abordagem 
comunicativa, incluindo o acesso às novas tecnologias (p.8). 

• [...] escritores apontam as facilidades na utilização das salas virtuais como facilitador de aprendizagem, pois é preciso que 
haja interação, para que ocorra uma aprendizagem (p.9). 

• História da EAD (pp. 10-12) 
• A avaliação no ambiente virtual oferece ao aluno uma maior autonomia [...] Avaliar e acompanhar o processo de 

aprendizagem nos cursos em EAD envolve o uso de teorias e informações tecnológicas, onde o aprendiz pode utilizar a 
internet como facilitador de sua aprendizagem. Os meios possíveis de avaliação em EAD geram sobrecarga de 
informações para ser apreciado pelo professor. Faz – se necessário que professores e alunos façam distinção entre 
avaliação e nota (p.12). 

• A Avaliação sempre foi desafiadora pela dificuldade em perceber a real estrutura de aprendizagem do aluno, pois implica 
em técnicas pedagógicas e envolvem aspectos sociais, éticos e psicológicos [...] utilizada para aprimorar a qualidade do 
ensino (p.13). 

• [...] avaliar aprendizagem destina-se a averiguar as decisões tomadas no sentido de construir habilidades que facilite seu 
desenvolvimento através do que foi trabalhado com o aluno em EAD (p.14). 

• [...] nas avaliações são aplicadas metodologia de estudo que implica aos alunos em EAD, é necessário dispor de tempo 
disponível para dedicar-se ao estudo e pesquisar como elementos que indicara métodos versáteis de aprendizagem (p.15). 

• Lukesi (1999,pág.43) diz que: “para não ser autoritária e conservadora, a avaliação tem a tarefas de ser diagnóstica  ou 
seja, devera ser o instrumento dialético do avanço terá que ser o instrumento da identificação de novos rumos.” [...] a 
importância na escolha dos critérios avaliativos, onde aponta pra as formas do processo de ensino aprendizagem, é 
abordada a interação professor x alunos, é essencial que os alunos percebam suas dificuldades e avanço que exista uma 
co-participação interagindo entre os dois e assim a construção do processo avaliativo torna-se um meio de construir o 
conhecimento (pp.15-16). 

• EAD é proficiente o aluno que faz sua auto-avaliação, observando os objetivos elencados nas disciplinas [...] onde deverá 
ter laços de confiança entre os envolvidos [...] instrumentos avaliativos [...] no ensino a distancia é vital a interação entre 
os envolvidos na formação, vale ressaltar ainda, que com os avanços da multimídia o êxito que foi obtido através do 
método instrumental (p.16). 

• A avaliação vem aferir metodologias de ensino eficaz, as formas de propor e compor o processo avaliativo [...] o tutor tem 
condições do contanto com os alunos na sua participação nas atividades, suas vitória e fracassos em determinado 
conteúdo, no final do curso o mediador saberá como avaliar cada aluno virtual, tendo inúmeras possibilidades de 
aprendizagem [...]a partir da responsabilidade compartilhada de todos que a avaliação em EAD tornou-se um mecanismo 
de reajuste continuando a ação pedagógica e permite avanços críticos e suas dificuldades [...] a  idéia do erro e a duvida, 
mas apresenta os mesmos numa dimensão educativa...avaliar tornou-se um ato de criar oportunidades para seus 
questionamentos, a avaliação deixa de ser terminal para transformar-se na busca constante da compreensão na aquisição 
do conhecimento prévio [...] O processo da aprendizagem no ensino a distancia, o desafio consta em vencer as 
dificuldades, no aceitar a mudança de estilo abordada no ambiente virtual (p.17). 

• [...] chat, fóruns e quando o mesmo faz sua auto-avaliação e coloca em pratica o que foi discutido no âmbito virtual [...] 
avaliação pode aferir a eficácia na construção do conhecimento à aplicação de uma nova metodologia de ensino [...] 
flexibilidade existente [...] verificar a aprendizagem [...] permite atribuir valores a essa realidade onde transforma a pratica 
processo de aprendencia, reflexão  acerca do mundo (p.18). 

• [...] promover a melhoria da qualidade de ensino [...] procedimento complexo de ser colocado em pratica, devido à 
dificuldade encontrada no cotidiano escolar, tanto no ensino regular quanto no EAD [...] capaz de proporcionar subsídios 
que permita tomar decisões sobre o trabalho pedagógico [...] observando o ritmo de mesmo e considerar o erro como 
recurso para promover a aprendizagem, construindo assim instrumentos que certifique a aprendizagem, levando em 
consideração o resgate continuo das avaliações ao longo do curso, dessa forma a avaliação passa a exercer um papel 
essencial na promoção do aluno [...] tanto o professor quanto aluno estão consciente de que ambos estão se avaliando 
(p.19). 

•  [...] interação nesses casos é fator importante [...] auto-avaliação [...] É possível  vencer os desafios da avaliação a 
distancia, seguindo alguns critérios como: a estruturação do conhecimento, a forma e os meios como esse conhecimento é 
repassadas, resoluções dos problemas referentes à didática e as tecnologias de ensino, definição do perfil do aluno e a 
necessidade de atender os ambientes de estudo e avaliação [...] o professor passa a ser um facilitador ético na avaliação a 
distancia (p.22 a). 
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ANEXO II.  
N° da Monografia 34. (Categoria: Interação) 

ANÁLISE DAS MONOGRAFIAS DOS ALUNOS DO 
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM TUTORIA PARA AS 

LICENCIATURAS DIVERSAS A DISTÂNCIA 

 

TEMA EFICÁCIA DO FEEDBACK NA APRENDIZAGEM EM EAD 

OBJETIVO Investigar a eficácia do feedback na aprendizagem em EAD. 

DESTAQUE DA MONOGRÁFIA 
• [...] o uso do feedback, como ferramenta no processo de ensino aprendizagem (p.6). 
• De tal modo, que a educação à distância, se caracteriza como uma modalidade de educação que promove situações de 

aprendizagem onde professores e estudantes não compartilham os mesmos espaços e tempos curriculares, comuns nas 
situações de aprendizagem presencial (p.8).  

• Tendo em vista a concepção de ensino em EAD, ser baseada no processo de ensino-aprendizagem colaborativo, focado no 
conceito de construção do conhecimento através da troca de experiências entre os participantes [..] Vigotski (1994), o 
desenvolvimento é um processo dinâmico em que se alternam estágios de relativa estabilidade e períodos de mudanças 
radicais (p.9). 

• No que se refere ao feedback, e dadas às características da Sala de Aula Virtual,  parece constituir um ponto crítico do 
ensino on-line e da atividade do professor, na medida em que é dado apenas através das mensagens escritas (p.12). 

• [...] para que o aprendizado ocorra de fato (p.11). 
• [...] em um processo contínuo e dinâmico de atribuição de significados. Para Rumble, o processo dinâmico exige respostas 

rápidas [...] No que se refere ao feedback, e dadas às características da Sala de Aula Virtual,  parece constituir um ponto 
crítico do ensino on-line e da atividade do professor, na medida em que é dado apenas através das mensagens escritas 
(p.12). 

• O feedback é apontado como um importante elemento para a aprendizagem (p.13). 
• No caso do aprendizado on-line, parcerias podem ser estabelecidas através de fóruns ou outros ambientes de discussão. 

Estas estratégias devem ser cada vez mais utilizadas, pois, mesmo à distância, possibilitam um ambiente rico em 
interação, com variados tipos de feedback, e, portanto, ambientes de aprendizagem produtivos e motivadores (p.13). 

• [...] aprendem com os computadores e não dos computadores. Rancière parece ter chegado a uma conclusão semelhante 
quando afirma que os alunos interagem, experimentam e aprendem a partir do contato desejante com os objetos de 
aprendizagem e seus parceiros. O professor, então, é um terceiro facilitador, referência desse vínculo desejante frente à 
aprendizagem. Assim, pode-se dizer igualmente que os alunos aprendem com os professores e não dos professores. A 
interação e o feedback dado a partir da experiência e das construções dos alunos são então essenciais (p.13). 

• [...] podemos identificar essa riqueza de possibilidades de respostas às diversas ações dos alunos [...] Este parece ser um 
dos desafios dos cursos à distância em termos de feedback. Outra questão importante é a contextualização do feedback 
[...] Outro ponto a ser lembrado é o da personalização do feedback, comum em ambientes baseados na comunicação 
interpessoal, mas desafio em educação à distância (p.14). 

• [...] tornando essencial conhecer bem e antecipadamente o perfil dos cursantes (p. 14) 
• [...] não falamos em feedback relacionado com o resultado, mas principalmente do feedback relacionado com o processo 

de aprendizagem [...] manter o aluno atento, interessado, participativo, é um desafio em EAD, onde há necessidade de um 
aprendizado contínuo, visando à aquisição e desenvolvimento de competências, de forma rápida, flexível e eficaz (p.15). 

• Sabe-se que o feedback imediato é mais produtivo no ajuste da ação e na facilitação do entendimento do aluno, evitando 
que conceitos seguintes sejam construídos sobre interpretações incorretas (p.16). 

• Assim sendo, o grande desafio da EAD é manter os alunos envolvidos e motivados (p.17). 
• [...] indicadores de desempenho, que pode ser usado para julgar a efetividade geral do próprio curso (p.17). 
• [...] não existe um sistema de feedback que seja igualitário e claro a todos, mas enfatizam que há necessidade de 

atendimento individualizado na EAD [...] formal e informal; direto e indireto (p.20). 
• [...] correio eletrônico, lista de discussão, chats, vídeo conferência (p.22). 
• Chat [...] Permite a comunicação síncrona entre os participantes de um curso através de ferramentas textuais; propícia para 

desenvolvimento de seminários virtuais (p.22). 
• Portanto, o ensino a distância deve propiciar aquisição de conhecimentos e mudanças comportamentais, levando em conta 

que a maior dificuldade nesse ambiente de ensino, detectada pela totalidade dos alunos, é oferecer um feedback 
satisfatório, de tal modo, que o sistema de acompanhamento do discente precisa ter um retorno mais ágil, no sentido de 
que ele próprio possa gerenciar seu desempenho ao longo do curso, num processo de auto-avaliação (p.23-24). 
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ANEXO I.  
N° da Monografia 35. (Categoria: Tutoria) 

ANÁLISE DAS MONOGRAFIAS DOS ALUNOS DO 
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM TUTORIA PARA AS 

LICENCIATURAS DIVERSAS A DISTÂNCIA 

TEMA 
PROFISSIONALIZAÇÃO À DISTÂNCIA: AS INFLUÊNCIAS DA INTERNET NO PROCESSO DE 
FORMAÇÃO DO TUTOR 

OBJETIVO 
Conhecer as implicações inerentes ao uso da Internet na formação de tutores à distância, utilizando-se 
como recurso a pesquisa bibliográfica, descrevendo os conceitos que norteiam os aspectos da 
profissionalização na área de Educação à Distância. 

DESTAQUE DA MONOGRÁFIA 
• A internet é uma das maiores redes telemáticas que promovem a aprendizagem continuada, como também, é útil na 

comunicação com as turmas de alunos ministrados. [...] formação do tutor [...] um profissional reflexivo (p.7). 
• [...] interesse de alcançar níveis de qualidade total dos produtos e serviços (p.8). 
• [...] uma formação adequada aos problemas sociais próprios do século XXI uma formação adequada aos problemas sociais 

próprios do século XXI (p.9). 
• Com as tendências supracitadas, o papel de mediador do professor apresenta a função de estabelecer, pensar 

pedagogicamente situações interativas de aprendizagem dos alunos, diagnosticando este processo de reflexão e 
assimilação dos conhecimentos, perfazendo uma avaliação de tipo diagnóstica, baseada no paradigma da avaliação 
formativa. Desta maneira, o recurso de avaliação seria mais um meio eficaz de identificação do rendimento qualitativo do 
aluno, servindo para a decisão dos novos passos que este professor deve dar (p.12)  

• [...] competências a capacidade de o professor lidar com a informática nas suas diferentes utilidades no processo do 
ensino-aprendizagem [...] responsáveis por criar e organizar cursos e materiais, por preparar os planos de aula, os 
currículos e programas, selecionando conteúdos, elaborando textos, atualizando sua disciplina específica em termos de 
teoria e metodologia de aprendizagem, orientando e esclarecendo as dúvidas dos alunos (p.13). 

• O ensino é, nesta circunstância, um trabalho regulado e cheio de tarefas, quando se percebe uma degradação desse 
trabalho, na qual o professor perde suas habilidades e capacidades e os conhecimentos conquistados na carreira (p.18) 
(grifo nosso). 

• [...] o ato de propugnar o que fazer e de conduzir os ritmos e ações de determinado curso (p.20). 
• A internet é uma das maiores redes telemáticas que promovem a aprendizagem continuada, como também, é útil na 

comunicação com as turmas de alunos ministrados (p.20). 
• excelência da formação calcada em instrumentos tecnológicos, meios exímios de transmissão e de assimilação de 

conhecimentos propostos nos programas de cursos. [...] parceiro de um saber coletivo, no qual ao professor compete 
organizar, situando-se, decididamente, na vanguarda do processo de mudança [..] torna-se possível a utilização de 
recursos como a própria Internet, um mundo virtual composto de uma diversidade de informações e de conhecimentos 
úteis à pesquisa. (p.21) (grifo nosso). 

• São essas aprendizagens adquiridas na formação que poderão torná-lo um profissional reflexivo […] A formação do tutor 
a distância inclui atualmente as peculiaridades da tecnologia evidenciada no crescimento de usuários de instrumentos 
tecnológicos. [...] Deste modo, a formação está enleada aos benefícios da comunicação virtual através das redes 
telemáticas (sites, bate-papo, hipertexto, banco de dados, e-mail, listas de discussão), CD-ROMS didáticos, tudo à frente 
de um aprendiz que deve prezar pela autonomia, sem esperar pelos eventuais encontros com o tutor do curso. O processo 
de formação específica em tutoria constitui substancialmente a “interatividade” (p.22).  

• Os alunos-tutores costumam interagir entre si e com o professor pelo e-mail, pelas comunidades que asseveram uma 
comunicação em tempo real ou em momentos diferenciados entre o acesso e a resposta de um e outro. Há a troca de 
informações que os mantém interconectados para as atividades, para basearem-se nos procedimentos exortados pelo 
professor [...] Por estar num contexto rodeado de mídia, o professor não mais veiculará conhecimento, mas ajudará os 
alunos a assimilá-las, e de acordo com Perriault, o mesmo poderá responder às questões mais difíceis (p.22) (grifo nosso). 

• [...] onde o tutor dialogando com os alunos-tutores consegue estabelecer prazos de entrega de trabalhos, sejam estes 
longos ou curtos, rígidos ou maleáveis, dependendo do caráter do curso (p.23). 

• [...] integra o discente à pesquisa, fazendo-o apropriar-se de saberes e técnicas necessárias à estruturação da autonomia 
[...] As relações que se travam no processo de formação do tutor acontecem de forma assimétrica, os conhecimentos não 
estão alojados apenas no trabalho do professor, pois se encontram disseminados através das redes telemáticas, elo 
primordial da EaD. A formação do tutor está calcada principalmente no uso da Internet para as tarefas de pesquisa, 
destinadas ao aluno fazer individualmente, ou em grupo (p.24) (grifo nosso). 

• Os raros encontros presenciais entre aluno e professor são apenas uma forma de interação, pois as relações mais 
sedimentadas são construídas por meio da Internet, via redes telemáticas (sites, comunidades, “salas de Chat” ou “salas de 
bate-papo”) por onde o aluno adquire aprendizagens que até o professor pode não ter ainda acessado, e neste ínterim. [...] 
o tutor aprende a ouvir o aluno para compartilhar com as demais as inovações acrescidas no decorrer do curso. (p.25). 

• Na intenção de se alcançar uma aprendizagem autônoma, os alunos-tutores adquirem uma postura autônoma a partir da 
qual ele é sujeito ativo que desenvolve sua própria aprendizagem […] e interagir com os colegas estudantes ou mesmo 
com o professor (p.26). 

• A EaD promove o acesso à educação básica e à profissionalização, e no caso específico da qualificação em tutor, o uso da 
Internet é imprescindível ao conhecimento das informações virtuais que perpassam a formação de aprendizes (p.27). 

• O conhecer-na-ação conduz à reflexão-na-ação pertinente à contínua detecção de erros ao agir com inteligência, dando 
conta das zonas indeterminadas da prática. Esta é uma competência que pode até mesmo estar relacionada à racionalidade 
técnica. As habilidades são a descrição do próprio conhecer-na-ação (p.30). 
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ANEXO II.  
N° da Monografia 36. (Categoria: Metodologia) 

ANÁLISE DAS MONOGRAFIAS DOS ALUNOS DO 
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM TUTORIA PARA AS 

LICENCIATURAS DIVERSAS A DISTÂNCIA 

 

TEMA 
AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA, PROCESSUAL E FORMATIVA NOS CURSOS DE FORMAÇÃO DE 
EDUCADORES, NA MODALIDADE A DISTÂNCIA 

OBJETIVO 
Encontrar resposta para a seguinte indagação: “É possível realizar-se avaliação diagnóstica, processual e 
formativa, nos Cursos de Formação de Educadores, na Modalidade a Distância”?  

DESTAQUE DA MONOGRÁFIA 
• [...] os conceitos de ensino e de aprendizagem, na formação de sujeitos autônomos (p.5). 
• [...] abordar a importância do tutor, desempenhando papel significativo, tendo como aliados os recursos tecnológicos, quer 

sejam impressos, quer sejam audiovisuais, ou on-line, como apoio a aprendizagem a ser construída (p.6). 
• Define a EAD e seus recursos [...] Podendo-se citar alguns exemplos: correios, rádios, televisão e vídeo, CD-Rom, 

telefone, fax e mais precisamente, nesta sociedade moderna, a internet, como instrumento significativo nesse processo 
(p.7). [...] Avaliação Diagnóstica, Processual e Formativa (p.8). [...] Apresenta o histórico da EAD no Brasil (p.8-10). [...] 
Mostra o papel do tutor (p.11). 

• uma análise da sistemática de avaliação, que contempla as funções: diagnóstica, processual e formativa (p.10). 
• papel do tutor com sua presença fazendo a mediação, a partir de sua interação com o aluno e os conteúdos trabalhados 

durante o curso (p.11).  Considera a avaliação tema polêmico (p.12) 
• o ato de avaliar sempre se faz presente, levando-nos a compreender que avaliação não se restringe apenas a atividades 

pontuais, presenciais, em que aplicam-se testes, provas, exames para atribuições de notas (p.13). 
• [...] é uma atividade permanente que se encarrega do acompanhamento individual e coletivo, em busca do conhecimento e 

reconhecimento dos avanços e limites de quem está sendo avaliado, também de quem se dispõe a avaliar [...] 
metodologias de avaliação que envolvam todo o processo de ensino-aprendizagem de forma sistemática, contínua e 
abrangente [...] a prova [...] a avaliação deve ser um processo, ou seja, deve acorrer durante a execução do projeto 
educativo, utilizando-se de estratégias diversificadas de avaliar [...] tendo em vista verificar se os objetivos estão sendo 
alcançados. Portanto, precisa ser pensada na sua totalidade [...] diagnóstico contínuo que algumas providências poderão 
ser tomadas (p.14).  

• [...] variedade de instrumentos avaliativos que podem ser potencializados, mediante os recursos oferecidos pelo ambiente 
educativo [...] tange à avaliação contínua e abrangente [...] Portaria 2.253, de 18/10/2001, para a realização de exames a 
serem aplicados de forma presencial (p.16). 

• Percebe-se que há uma certa contradição, “ferindo” assim, os princípios da avaliação diagnóstica e processual  [...] 
avaliação formativa não é novo e tampouco tão fácil de se efetivar na prática do Professor [...] O autor afirma que a 
avaliação deve estar a serviço da aprendizagem, sobretudo a avaliação formativa, pois leva o Professor a observar com 
maior coerência seus alunos, levando-os perceber seus avanços e dificuldades, fazendo portanto ajustamentos necessários 
através de intervenções pedagógicas [...] para que possamos dar continuidade, ou redimensionar nossa prática pedagógica, 
favorecendo o desenvolvimento das competências que estão sendo construídas [...] ajudando o aluno a desenvolver suas 
competências  (p.17). [...] ser contínua e cumulativa (p.18).  

• [...] apresentar clareza para favorecer a compreensão dos alunos [...] resolver os exercícios e sua auto-avaliação [...] Ainda 
enfatiza: a presença do tutor como mediador, fazendo suas considerações ao constatar dificuldades na aprendizagem do 
aluno e/ou cursista (p. 20). 

• [...] a avaliação na modalidade à distância é diferente, por trabalhar com recursos auto-instrucionais. Mediante o exposto, 
meu ponto de vista é que os recursos são meios para adequações à modalidade em EAD (pp. 20-21).  

• Foi bastante enfatizado o compromisso, o cumprimento das atividades, a auto-avaliação, a clareza nos encaminhamentos 
didáticos, a importância dos registros para auto-avaliação (memorial), as fichas de avaliação, bem como, a presença dos 
recursos tecnológicos – TV, Vídeo, computadores, além dos materiais impressos, como subsídios para possibilitar o 
desenvolvimento das competências e conseqüentemente favorecer uma avaliação diagnóstica e processual, através do 
acompanhamento, mediado pelos tutores. [...] deve ser um processo contínuo e que se realiza em vários momentos, no 
decorrer do curso, daí sua semelhança com o que ocorre no ensino presencial, o que muda, portanto, são as estratégias [...] 
maior interação entre professor e aluno e/ou cursista, dado ser mais complexa, requerendo, portanto, espaços virtuais mais 
freqüentes (p.21).  

• [...] instrumento para qualificação do processo pedagógico e da prática educacional [...] a avaliação contínua e processual 
(p.22). 

• [...] diagnóstica, processual e formativa [...] através de feedback, que ajudará não só na sua auto-avaliação, mas também 
na auto-avaliação do tutor e/ou professor orientador [...] da sua autonomia em relação ao conhecimento, no que toca a 
avaliação e suas funções (p.23). 
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ANEXO II.  
N° da Monografia 37. (Categoria: Curso) 

ANÁLISE DAS MONOGRAFIAS DOS ALUNOS DO 
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM TUTORIA PARA AS 

LICENCIATURAS DIVERSAS A DISTÂNCIA 

 

 

TEMA 
Em quais aspectos o Pólo de Educação a distância, implantado em Surubim, favoreceu a inclusão dos 
alunos da Região? 

OBJETIVO 

Conhecer os propósitos da EAD, a localização geográfica do município, e das universidades e faculdades 
mais próximas em licenciaturas, os limites do município, Surubim como pólo comercial e educacional, a 
infra-estrutura do Pólo de Educação a Distância, condições sócio-econômicas e a demanda de alunos 
pelos cursos oferecidos. 

DESTAQUE DA MONOGRÁFIA 
• Um dos objetivos da Secretaria de Educação a Distância – SEED que compõe a estrutura organizacional do Ministério da 

Educação – MEC. [...] O objetivo principal da SEED é superar os problemas regionais, nacional, para o desenvolvimento 
sustentável dos seres humanos, sem exclusões nas comunidades em que vivem, favorecendo através da EAD a inclusão de 
uma parcela da sociedade que não dispõe de condições para estudar em uma faculdade presencial (p.6). 

• [...] chegando finalmente ao município de Surubim. Existem ainda diversas outras faculdades em diferentes municípios 
circunvizinhos como; a FACOL (Faculdade Osman Lins), que oferece entre outros cursos o de pedagogia e a 
FAINTVISA (Faculdades Integradas de Vitória de Santo Antão) (p.7). 

• Com a flexibilidade procuramos adaptar-nos às diferenças individuais, respeitar os diversos ritmos de aprendizagem, 
integrar as diferenças locais e os contextos culturais. Com a organização, buscamos gerenciar as divergências, os tempos, 
os conteúdos, os custos (p.8). 

• [...] área construída de aproximadamente 800 m2, contendo coordenação (recepção, cozinha, WC, sala de arquivo das 
apostilas e provedor, sala da coordenação e sala de equipamentos), em seguida vem sala de tutoria de matemática e física, 
sala de tutoria de Ciências biológicas, Biblioteca, um auditório (com capacidade para 120 pessoas), banheiros feminino e 
masculino, cantina, almoxarifado, laboratório de Biologia, laboratório de informática e área coberta, diferentemente de 
outros pólos, o de Surubim é exclusivo para a Educação a Distância [...] boa infra-estrutura física: salas, tecnologias, 
biblioteca (p.11). 

• [...] funcionando de terça-feira das 7:00 às 22:00 horas, e no sábado das 7:00 às 17:00 horas (p.11). 
• [...] as tradicionais feiras livres que ocorrem todos os dias, exceto aos domingos [...] A cidade oferece um padrão de vida 

razoável para seus moradores. No primeiro vestibular realizado no Pólo em 2005 [...] estudo bibliográfico pertinente ao 
tema tendo em vista sua complexidade, realizou-se ainda uma pesquisa de campo, (p.12) 

• [...] 60% está fora da faixa de idade (já deveriam ter concluído um curso superior) e situam-se em nível sócio-econômico 
médio e médio baixo (pp.12-13). 

• Estabelecendo sempre que possível, um sistema de parceria que vise à otimização de recursos humanos, financeiros e de 
instalações físicas, para novos pólos [...] social onde o conhecimento, a informação e a aprendizagem assumem uma 
importância substancial nesta sociedade globalizada em que vivemos, onde a exclusão social se estabelece. Há diversos 
impactos sociais que já estão sendo criados por este novo formato de sociedade e acredito que a proposta "Inclusão 
Social" vem amenizar, ou até mesmo democratizar o acesso ao conhecimento para aqueles que hoje estão excluídos deste 
processo de obtenção de conhecimento (p.18). 

• [...] que uma parcela de alunos no pólo de EAD em Surubim, conseguiu realizar seus sonhos (p.19). 
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ANEXO II.  
N° da Monografia 38. (Categoria: Material didático) 

ANÁLISE DAS MONOGRAFIAS DOS ALUNOS DO 
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM TUTORIA PARA AS 

LICENCIATURAS DIVERSAS A DISTÂNCIA 

TEMA 
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: A CONTRIBUIÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO AO PROCESSO DE 
APRENDIZAGEM 

OBJETIVO 
Analisar as contribuições pedagógicas da utilização do seu material didático, especificamente o uso do 
CD-ROM. 

DESTAQUE DA MONOGRÁFIA 
• [...] pelo planejamento e execução de alguns cursos a distância com relação à construção de instalações físicas adequadas 

para o aluno desenvolver suas atividades [...] laboratórios de informática onde os alunos possam fazer pesquisas na 
Internet e desenvolver as atividades do curso, montagem de laboratórios para a prática de experimentos científicos, 
bibliotecas e salas de atendimentos para que os tutores possam receber os alunos e prestar-lhes a assistência devida (p.11). 

• O material didático poderá ser elaborado de modo a possibilitar ao cursista uma vivência da avaliação como um processo 
contínuo e formador [...] A tecnologia moderna permite a produção de material didático de qualidade usando-se recursos 
multimídia. As informações são armazenadas em disquetes, CD’s e DVD’s o que facilita o transporte do material de 
ensino e representa uma economia financeira e de espaço físico [...] educacional propicie aprendizagem autônoma, 
individual e flexível, respeitando-se o ritmo de trabalho do aluno (p.13). 

• [...] a EAD enfrenta desafios específicos os quais estão relacionados com o baixo custo obtido pela contratação de poucos 
professores para muitos alunos (p.16). 

• As tecnologias de informação e comunicação (TIC’s) podem ser usadas na educação a distância para o desenvolvimento 
de um processo educacional interativo que propicie produção de conhecimento individual e grupal em processos 
colaborativos favorecidos pelo uso de ambientes digitais (p.19). 

• A concepção pedagógica que norteará o processo de ensino e aprendizagem bem como um detalhado planejamento 
vinculado a estas propostas e a definição do tipo de mídia a ser utilizada são fundamentais para o desenvolvimento de 
materiais didáticos que atendam às reais necessidades dos alunos [...] ela deve englobar aspectos tais como: afetividade e 
motivação, que se constituem bases para a produção do material didático [...] material impresso, áudio, vídeo ou 
informático e a emissão das mensagens educativas em suas distintas variantes (correio, telefone, rádio, televisão, telefax, 
videotexto, etc.) (p.21). 

• [...] o material impresso precisa obedecer à lógica do hipertexto, utilizando-se de uma linguagem clara e objetiva que 
ofereça uma orientação real do processo de aprendizagem, de maneira não linear (p.22). 

• [...] exige muita criatividade e senso crítico [...] traz um movimento contínuo e dinâmico: sons, cores, imagens e 
animações podem ajudar o processo de construção do conhecimento [...] Um material didático bem organizado, com boa 
editoração, sem defeito aparente e, com relação ao aspecto redacional: no qual não existam erros gramaticais, ou que tais 
sejam escassos, que possua ritmo de texto, simplicidade de exposição e ordem na apresentação [...] dinâmico, interessante, 
natural, espontâneo, interativo, concreto, direto, fácil de ler, sem palavras inúteis, gírias ou construções gramaticais 
difíceis e possui estilo bem-humorado (p.23). 

• material didático, produz um arquivo (no formato de documento, imagem, vídeo, etc.) utilizando um aplicativo  [...] 
eliminarem as barreiras ao uso de fontes de alta qualidade, gráficos de alta definição e multimídia [...]  Web, imagens 
estáticas e vídeos, integrados em módulos interativos (p.24). 

• [...] CD do Curso oferece subsídios suficientes para a realização das atividades de aprendizagem e enfocam aspectos do 
conteúdo do CD tais como: Perguntas bem elaboradas que levam os alunos a raciocinarem. Uma característica que indica 
que o conteúdo foi elaborado dentro de uma proposta pedagógica que leva o aluno a refletir sobre o que está sendo 
abordado. Isto viabiliza a aprendizagem significativa que é fruto do pensamento reflexivo (p.31).  

• É importante utilizar a ilustração através de figuras, desenhos, gráficos e imagens no processo de elaboração de materiais 
didáticos [...] uma função complementar variável e torna o conjunto texto-imagens mais atraente [...] Ferramentas 
adequadas e suficientes [...] Fórum e e-Tutor. Uma referência às ferramentas colaborativas (p.32). 

• [...] pautado dentro de uma proposta que contempla pedagogicamente a interatividade [...] conteúdos claros e específicos 
(p.33). 

• [...] a parte prática torna-se muito importante para a assimilação do conteúdo trabalhado e para propiciar segurança ao 
aprendiz (p.35). 

• [...] o conteúdo do CD do Curso é detalhado [...] área de informática de maneira dinâmica, prática e atraente e que, a partir 
dele, os alunos monitores criaram um blog na escola (p.36). 

• A multimídia permite a incorporação de vários meios de comunicação em um mesmo ambiente usando dados, 
simultaneamente, em diferentes formas de mídia: som, fotografia, vídeo, gráficos, desenhos, animação e textos. Tendo 
como meio de armazenamento os discos compactos ópticos a laser (Compact Discs – CDs) e os videodiscos (Digital 
Vídeo Discs -DVDs) [...] podem ser trabalhados os seguintes fatores: associação multissensorial, informação dinâmica e 
baseada no tempo, feedback (resposta do usuário) e interação, personalização e definição de objetivos, flexibilidade e 
capacidade de alterações, criatividade e experimentação (p.37). 

• [...] o hipertexto – conceito inventado para designar texto que é lido de forma não linear (pp.38-39). 
• Portfólio, o Fórum e o e-Tutor (p.39). 
• CD-ROM do Curso indicaram que ele se desenvolve em um ambiente interativo de aprendizagem no qual o conteúdo se 

utiliza de uma linguagem dialógica cujo nível está ao alcance dos alunos, de recursos multimídia e de hipertexto [...] um 
instrumento de avaliação da aprendizagem do aluno, ela falha por não oferecer ao aluno feedback (p.46). 
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ANEXO II.  
N° da Monografia 39. (Categoria: Metodologia) 

ANÁLISE DAS MONOGRAFIAS DOS ALUNOS DO 
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM TUTORIA PARA AS 

LICENCIATURAS DIVERSAS A DISTÂNCIA 

TEMA AVALIAÇÃO CONTÍNUA E FORMATIVA NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

OBJETIVO 
Analisar a Avaliação da Aprendizagem no âmbito da Educação a Distância, procurando empreender um 
estudo crítico acerca da avaliação contínua e formativa em que o aluno dessa modalidade de ensino 
encontra-se inserido.      

DESTAQUE DA MONOGRÁFIA 
• [...] avaliação contínua e formativa dos alunos submetidos a essa modalidade de ensino [...] considerando a construção 

autônoma do conhecimento por parte do aluno [...] re-significação das práticas educativas, conscientes e autônomos que, a 
partir da crítica, do auto-conhecimento e da autonomia (p.4) 

• [...] um estudo crítico acerca da avaliação contínua e formativa [...] passagem de um modelo de testes e “provas difíceis” 
para um modelo em que os alunos tenham a oportunidade de demonstrar o que sabem, o que compreendem e o que podem 
fazer [...] (p.6).  

• [...] abrindo espaços para as transformações nas práticas de ensino [...] é necessário buscar novas formas, procedimentos e 
critérios que possibilitem [...] promover o aprendizado e melhorar o ensino (p.7). 

• [...] o vínculo presencial é diferente, exigindo-se um acompanhamento contínuo dos alunos e novas formas de avaliar [...] 
não tem sido tarefa fácil, visto tratar-se de um tema polêmico e cheio de entraves e grandes desafios [...] testes, exames ou 
provas [...] avaliação é um ato de investigar a qualidade dos resultados intermediários ou [...] o ato de avaliar sirva para 
dar luz ao diagnóstico da execução do referido planejamento e dos resultados que se pretende atingir perpassa por  
processos  de  avaliação,  tomadas  de   decisão, reorientações etc. (p.8). 

• [...] não se limita apenas à análise do desempenho do aluno, mas a maneira como o ensino está sendo direcionado, tendo 
em vista à realização de um trabalho de maior centralização de aprendizagem sobre o mesmo [...]. O ato de planejar é 
visto aí como um ciclo (planejar-avaliar-replanejar) (p.9).  

• [...] avaliação na escola é melhorar, aprender, formar. [...] parte integrante do processo de aprendizagem [...] estar sempre 
presente durante todo o processo, servindo como princípio norteador do redimensionamento do planejamento do 
professor, na implementação do currículo e no desenvolvimento dos mecanismos que envolvem todo o processo de 
ensino-aprendizagem. [...] A clareza dos objetivos da avaliação e critérios bem definidos em consonância com tais 
objetivos é imprescindível para que se realize uma avaliação com novas perspectivas de mudança [...] critérios sejam 
claros para os alunos, no sentido de que eles mesmos possam julgar seu próprio desempenho [...] Diagnóstica, Formativa 
e Somativa (p.10).   

• [...] função diagnóstica (pressupõe identificar a presença ou ausência das habilidades ou as causas das dificuldades) ou 
exercer a função formativa (informa tanto o professor como o aluno sobre o nível de aprendizagem  durante todo o 
processo) [...] permite trilhar novos caminhos no sentido de ampliar e melhorar de modo significativo o processo de 
ensino-aprendizagem [...] alternativas  mapeamento do desenvolvimento do educando, Caderno de registro, A pedagogia 
de projetos (p. 11). 

• [...] instrumentos propõem uma avaliação que deve contemplar não apenas os conhecimentos apreendidos mas também 
atitudes e competências relativas à resolução de problemas, à comunicação e ao trabalho em grupo [...] elaborem fichas de 
observações [...] aspecto comunicação, por exemplo,  poderá ser avaliado se o aluno for solicitado a verbalizar o seu 
pensamento [...] contínua é constituída de uma infinidade de instrumentos com o objetivo de diversificar a prática, não se 
limitando formar diagnósticos momentâneos representados pelos testes e exames [...] destacamos a auto-avaliação que 
possibilita ao educando avaliar o seu próprio desempenho [...] sujeitos autônomos e críticos, devemos adotar a auto-
avaliação no nosso dia-dia [...] EAD mediação das mais variadas tecnologias como: correio, televisão, vídeo, as diversas 
tecnologias ligadas à Internet, vídeo- conferência, matérias auto-instrucionais (módulos), dentre outros (p.12). 

• [...] portaria 2.253, de 18/10/2001, para a realização de exames presenciais [...] avaliação que contemple o processo de 
aprendizagem do aluno no que diz respeito à construção autônoma do conhecimento. Além disso, a riqueza de recursos 
oferecidos pelos ambientes virtuais de aprendizagem, se usados de forma eficiente e inserido num processo de avaliação 
contínua, poderá nos fornecer informações mais precisas sobre o aluno (p.15). 

• [...] testes e o levantamento de atitudes, valores e comportamento, são técnicas utilizadas em abordagens quantitativas 
enquanto a entrevista, a observação e o processofólio são utilizados em abordagens qualitativas, segundo  Souza (1997) 
[...] provas a distância (p.19) e presenciais  (caracteriza suas vantagens) [...] Testes (p.20). 

• [...] objetivo registrar todo o processo de desenvolvimento da aprendizagem do aluno propiciando a auto-avaliação, numa 
perspectiva de reconstrução do conhecimento [...] o erro é visto como ponto de partida e não como produto final da 
aprendizagem [...] privilegiar a auto-avaliação dentro de uma concepção de ensino onde se busca desenvolver a autonomia 
e a reflexão crítica do educando [...] construirá um acervo composto [...] atividades realizadas por ele como trabalhos, 
provas, atividades, rascunhos, reflexões, etc. [...] para o professor que permitirá identificar todo o trajeto de aprendizagem 
e de evolução do aluno (p.21). 

• [...] tecnologias como: salas de bate-papo (chats), fóruns, pesquisas através da Internet etc. [...] os objetivos de formação 
que se deseja atingir, determinando assim seus critérios e instrumentos [...] Utilizar-se de vários instrumentos em 
momentos diferentes, num processo dinâmico [...] desbravar novos caminhos em busca da construção do conhecimento, 
da aquisição de habilidades, atitudes e autonomia por parte do aluno [...] (p.26). 
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ANEXO I.  
N° da Monografia 40. (Categoria: Metodologia) 

ANÁLISE DAS MONOGRAFIAS DOS ALUNOS DO 
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM TUTORIA PARA AS 

LICENCIATURAS DIVERSAS A DISTÂNCIA 

TEMA 
O EMPREGO DA INTERDISCIPLINARIDADE NAS ATIVIDADES DE TUTORIA NUM CURSO 
DE ESPECIALIZAÇÃO EM EAD 

OBJETIVO 
Investigar neste trabalho até que ponto o critério interdisciplinar é respeitado num curso de especialização 
em EAD 

DESTAQUE DA MONOGRÁFIA 
• [...] aplicabilidade da interdisciplinaridade (p.1).   
• Sendo a educação, em todas as épocas, meio de assegurar aos cidadãos a apropriação de conhecimentos que sejam 

relevantes para sua atuação enquanto sujeito social cabe a ela aproveitar os meios e recursos do mundo informatizado para 
garantir a apropriação do conhecimento geral e amplo (p.2). 

• As disciplinas, em geral, organizam-se dos seguintes itens: informações gerais sobre a disciplina, material de ensino 
(textos, aula virtual, matriz (vídeo-texto), diário de bordo, atividades práticas de tutoria e atividades de avaliação (p.3).  

• [...] Para Alonso (2000, p. 100), o uso das novas tecnologias da comunicação nos processos educacionais pressupõe um 
novo repensar e reconstruir das práticas pedagógicas atualmente predominantes. Assim sendo, este novo modelo 
pedagógico requer uma profunda revisão nos atuais papéis de professor e aluno, visto que este último deixa de ser 
considerado apenas alguém que simplesmente recebe conteúdos e informações e os reproduz em exercícios e provas, e 
passa a ser o co-responsável, com maior autonomia da construção do seu próprio conhecimento (pp.6-7). 

• Essa concepção de ensino propõe que o professor considere os conhecimentos prévios de seus alunos, de forma a 
aproveitar para o ensino-aprendizagem temas relacionados ao contexto socioeconômico e cultural em que eles estão 
inseridos. Com isso, o aluno estará construindo saberes de modo autêntico, desenvolvendo sua criatividade e, 
conseqüentemente, sua autonomia. Acrescente-se ainda que esse modelo de educação possibilitará a aprendizagem de 
forma colaborativa e dialógica, através da troca de informações com professor e/ou alunos, além de respeitar a diversidade 
de conhecimentos do grupo. Por esse modelo de educação exigir um compartilhamento constante entre os sujeitos 
envolvidos no processo ensino-aprendizagem, é que professor e alunos devem procurar ter a consciência de que o 
conhecimento se dá na troca e não na linearidade de informação. [...] Portanto, os professores precisarão ser motivados a 
verem na net um aprimoramento e uma extensão para melhorar a qualidade de sua atuação profissional, ou seja, a procura 
de novos meios e novas metodologias será um estímulo adicional ao seu desempenho e, conseqüentemente, ao do aluno 
enquanto sujeito ativo na busca do conhecimento (p.7). 

• No atual contexto da EAD, o tutor ainda tem como princípio norteador estabelecer a ligação entre uma instituição de 
ensino e o seu aluno, mediante o apoio docente a um professor de uma disciplina específica. Basicamente, esse apoio se 
efetiva a partir do planejamento do curso, quando o tutor juntamente com o professor-autor definem os conteúdos e 
elaboram o material didático a serem utilizados, bem como o sistema de acompanhamento e avaliação dos alunos. Espera-
se, também, que o tutor se responsabilize pela análise dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos [...] interação satisfatória 
entre professor e aluno, podendo esta ser concretizada através de e-mail, fórum, telefone ou encontro presencial, para 
retirar as possíveis dúvidas dos alunos [...] prática interativa dentro do processo ensino-aprendizagem [...] aprendizagem 
cooperativa (p.8).  

• [...] tutores [...] devem ser capazes de refletir constantemente sobre sua prática pedagógica; conheçam, analisem e adotem 
metodologias de ensino inovadoras e, sobretudo, assumam plenamente o seu papel de agentes produtores de 
conhecimento [...] a interatividade dentro do contexto das disciplinas que formam a grade curricular do curso [...] que 
desenvolvam novos saberes, habilidades, perfis profissionais e que sejam capazes de atuar plenamente como cidadãos 
numa sociedade em continua transformação. Assim sendo, compreendemos com Mantoan (2003, p.53) (p.9).  

• Assim, a prática educativa deve ser capaz de formar cidadãos críticos, conhecedores da realidade social em que estão 
inseridos, comprometidos com as mudanças sociais, ao mesmo tempo capacitar a autonomia do educando para construir o 
conhecimento de maneira socioindividual (VYGOTSKY, 2005) [...] competências com autonomia, interatividade, 
colaboração, conhecimento interdisciplinar entre outros (p.10).  

• As Diretrizes Curriculares Nacionais estabelecem, através dos Parâmetros Curriculares Nacionais, os fundamentos 
estruturadores do currículo do Ensino Médio, mediante os princípios da identidade, diversidade e autonomia, da 
interdisciplinaridade e da contextualização, para o desenvolvimento de competências e habilidades [...]  A prática 
interdisciplinar, portanto, poderá ser favorecida mediante o enfoque de uma abordagem temática por meio de temas 
geradores, a partir de um trabalho conjunto, interativo, cujos professores serão representantes das diversas áreas de 
conhecimento (p.11). 

• Nesse caso, diríamos que se trata de uma ação multidisciplinar, pois compreendemos como Okada e Santos (2006, p. 5) 
que “a participação de várias disciplinas na composição e exercício de um trabalho, quer de ensino, quer de pesquisa, sem 
estabelecer claramente os links de interligação entre elas” não constitui uma ação interdisciplinar, apenas uma 
multidisciplinar (p.15).    

• Assim, a atividade de tutoria proposta, abria espaço para o emprego da mídia virtual estabelecendo uma relação direta 
com o objetivo da disciplina em foco e ao mesmo tempo levava o aluno a ter contatos com outros conhecimentos que 
ampliem e contribuam numa prática pedagógica atualizada e contextualizada, um dos requisitos da EAD [...] diversas 
mídias porque permite o emprego de novas linguagens, fugindo do parâmetro oral-escrita; e a integração com ambientes 
sociais diversos, saindo dos muros escolares (p.16). 

• [...] fato que remete aos posicionamentos de Freire (1996), Ricardo (2003) e Brasil (2004) citados por Tenório (2005, p. 2) 
ao se referir ao ensino interdisciplinar como uma modalidade que permite o aluno compreender, intervir e participar da 
realidade e desenvolver um novo saber sobre realidade cotidiana, por meio da problematização e da investigação (p.17).  
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ANEXO II.  
N° da Monografia 41. (Categoria: Metodologia) 

ANÁLISE DAS MONOGRAFIAS DOS ALUNOS DO 
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM TUTORIA PARA AS 

LICENCIATURAS DIVERSAS A DISTÂNCIA 

 

 
 
 

TEMA 
O papel das avaliações presenciais enquanto instrumento avaliatório nas licenciaturas em educação à 
distância: o caso dos cursos de Licenciatura Plena em Física e Ciências Biológica na Faculdade de 
Formação de Professores de Nazaré da Mata/UPE-PE 

OBJETIVO 
Verificar o real papel (função) das avaliações presenciais, como instrumento avaliativo em uma 
Licenciatura em Educação à Distância 

DESTAQUE DA MONOGRÁFIA 
• [...] avaliação é sempre cercada de uma série de conflitos. Não se pode avaliar alguém ou alguma ação sem um objetivo 

bem concreto. A avaliação é uma investigação e, como tal, deve fornecer dados para uma reflexão, uma tomada de decisão, 
visando as possibilidades de aperfeiçoar, substituir, ou mesmo confirmar metodologias e procedimentos em um processo 
[...] realizada com objetivos ligados à investigação, visando o aprimoramento do processo de ensino aprendizagem e as 
tomadas de decisões, tanto pelo aprendente como pelo professor e pelos gestores do processo [...] Em EAD, outros aspectos 
se mostram conflitantes (p.2). 

• [...] avaliação deve ser uma constante [...] uma avaliação regular consistente e apropriada mediante vários tipos de feedback 
positivos em função dos objetivos de aprendizagem claramente definidos (p.3).   

• No entanto, a interação entre os alunos e aquele meio comunicacional ainda ocorria através de materiais impressos, que 
eram intercambiados através de correspondências. Dessa forma, os alunos recebiam, através do Correio, os textos e as 
questões. 

• [...] forma somativa, visando a verificar a aprendizagem dos pontos principais do conteúdo (p.4). 
• os exames serão presenciais, realizados sob a responsabilidade da instituição credenciada para ministrar o curso, 

obedecendo aos procedimentos e critérios definidos no projeto autorizado pelo MEC (p.5). 
Espera-se, também, que o tutor se responsabilize pela análise dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos e que encaminhe as 

dúvidas que por ventura apareçam para o professor-autor. Isso para que aconteça uma interação satisfatória entre professor 
e aluno, podendo esta ser concretizada através de e-mail, fórum, telefone ou encontro presencial, para retirar as possíveis 
dúvidas dos alunos (p.8). 

• [...] constituindo-se em mais uma barreira para o uso da rede internacional de [...]  avaliações que recorram aos recursos da 
web, para a certificação da identidade do aluno que responde aos exames [...]em termos de avaliação, hora  pela pouca 
intimidade dos alunos com a Internet (p.9). 

• [...] 36,03% defendem a avaliação presencial como necessária, enquanto instrumento não só de avaliação, como de 
validação ou certificação da autoria dos trabalhos realizados [...] avaliação contínua, por meio da apresentação das aulas, 
realização de atividades e até do próprio contato com os colegas e professores tutores (p.10).  

• [...] à avaliação formativa [...] Decreto 5.622 não exclui a avaliação formativa [...] avaliação diagnóstica, tanto do curso 
como do aluno [...] O auto-desenvolvimento do aluno depende da avaliação diagnóstica [...] a interação entre professor e 
aluno, para que a avaliação tenha o feedback necessário à construção do conhecimento e aperfeiçoamento dos próprios 
cursos (p. 12).  

• [...] avaliação que, aparentemente, não dispõe de instrumentos capazes de validar a avaliação do ponto de vista da 
identidade do aluno autor das respostas [...] problema da certificação da identidade do aluno [...]cabe ao Estado e às 
instituições de ensino por ele credenciadas preservar padrões de qualidade e evitar fraudes que venham a comprometer o 
sucesso esperado para a educação a distância, enquanto instrumento de inclusão e democratização do ensino (p. 14). 

• [...] são mantidas as exigências legais para os exames presenciais [...] avaliação por meio de artigos escritos, sejam eles de 
síntese, descritivos ou analíticos. Verifica-se, ainda uma preocupação com a autoria dos trabalhos, pois não há um 
acompanhamento do aluno, durante a sua elaboração, o que esbarra na exigência legal de certificação de autoria dos 
trabalhos de avaliação (p. 15). 

• [...] objetivo considerar o ritmo do aluno e possibilitar que desenvolva graus ascendentes de competências cognitivas, 
habilidades e atitudes [...] para uma eficaz certificação de identidade do aluno em avaliação (p. 16). 
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ANEXO II.  
N° da Monografia 42. (Categoria: Curso) 

ANÁLISE DAS MONOGRAFIAS DOS ALUNOS DO 
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM TUTORIA PARA AS 

LICENCIATURAS DIVERSAS A DISTÂNCIA 

TEMA  

OBJETIVO 
Analisar o curso de formação continuada para professores do ensino médio de matemática, a partir de 
dados quantitativos e qualitativos colhidos em duas edições do curso. 

DESTAQUE DA MONOGRÁFIA 
• [...] as constantes mudanças da sociedade, cursos de formação continuada sempre estarão no auge da formação de 

professores, ou seja, a busca é infinita e contínua (p.1) 
• [...] agora, o aluno pode “ver” as gesticulações dos professores, até que chegamos a Internet, com as vídeo-conferências, 

as comunicações assíncronas e síncronas, tanto textuais (bate-papo, e-mail, fórum) como visuais (através da web-cam) 
(p.2). 

• [...] onde as aulas são transmitidas através de vídeo-conferência (p.3). 
• [...] flexibilidade de horário é que a formação continuada aliada a EAD forma uma harmoniosa combinação [...] 

apresentaremos a proposta do Curso de Aperfeiçoamento para Professores do Ensino Médio via Vídeo Conferência [...] O 
Programa realiza um curso de aperfeiçoamento para professores de Matemática do ensino médio [...] o curso é gratuito e 
nos últimos anos tem oferecido bolsas aos participantes. É transmitido através vídeo-conferência para [...] (p.4). 

• O curso é transmitido, ao vivo, do auditório do Impa para os pólos, distribuídos em várias universidades brasileiras. Na 
Universidade Federal de Alagoas (UFAL), o curso ocorre há quatro anos [...] Cada módulo consiste de um treinamento de 
40 horas realizado durante uma semana. [...] As atividades de cada dia consistem em aulas expositivas transmitidas 
através da vídeo-conferências realizadas pela manhã, e trabalhos em grupo no período da tarde [...] por professores das 
referidas Universidades, que desempenham um papel de tutoria tirando dúvidas e auxiliando os participantes na resolução 
das questões (p.5). 

•  [...] Apesar da indiscutível experiência do grupo, é importante frisar que “ensinar a distância é muito diferente de ensinar 
presencialmente, mesmo para professores com larga experiência de ensino” (Nogueira e Castro apud Nogueira e Oliveira, 
2005, p. 4) [...] como hipertextos, CD-rom, e-mail, entre outros, o material didático usado pelos professores, além do 
necessário a transmissão e o chat, em geral, é  o quadro e o giz. Os alunos podem acompanhar o conteúdo através dos 
livros que lhes são passados gratuitamente. [...] adota metodologias mais participativas e interativas, incentiva e 
desenvolve reflexões entre professor/aluno e aluno/professor (p.6). 

• “A flexibilidade procurando adaptar-se às diferenças individuais, respeitar os diversos ritmos de aprendizagem, integrar as 
diferenças locais e regionais” (Moran apud Ribas, s.a. p.6). (p.7) 

• [...] entende-se que a busca pelo curso está diretamente ligada a uma busca pessoal em ser um professor melhor a cada dia 
(p.11). 

• Só sabemos que uma boa organização local não é suficiente para garantir o bom funcionamento do curso (p.19) 
• [...] que sugerissem temas para as próximas edições do curso de ocorrerá em julho deste ano (p.20). 
• [...] podemos classificar o curso em questão, como um curso de formação continuada com uma perspectiva clássica. 

Segundo Vera Maria Candau, um curso tem perspectivas clássicas quando dá ênfase à reciclagem dos professores, o que 
significa voltar a Universidade e atualizar a formação recebida. (p. 22) Alguns alunos reclamam, na avaliação, da escassez 
de novidades, principalmente aquelas relacionadas com as tecnológicas para a educação e uso de laboratório, mesma 
assim, a falta de opção de cursos de formação continuada na área de matemática, garante seu funcionamento e sucesso 
(p.22). 

• [...] o Programa de incentivo à formação continuada de professores do ensino médio em exercício nas redes públicas 
estadual e municipal. Tal programa teve edital publicado em 16/03/2006, onde as propostas foram entregues, 
acompanhadas da documentação prevista no edital, na Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação até as 18 
horas do dia 05/05/2006 [...] Citamos abaixo as características de maior relevância que podem ser corrigidas sem causar 
prejuízo no Programa: material de boa qualidade e escrito com rigor porém, inadequado para a clientela [...] as sugestões e 
propostas não são incorporadas; o grau de dificuldade do material não condiz com a prática diária dos professores que 
buscam o curso; o curso torna-se inadequado à maioria dos participantes pelo grau de dificuldade apresentado. Os tópicos 
são abordados de forma muito particular e aprofundada [...] sua concepção conteudista que privilegia, quase que 
exclusivamente, ao que o estudante vai aprender, retratado no conteúdo que o professor deve saber (p.23).  

• o grau de dificuldade do material não condiz com a prática diária dos professores que buscam o curso; o curso torna-se 
inadequado à maioria dos participantes pelo grau de dificuldade apresentado. Os tópicos são abordados de forma muito 
particular e aprofundada [...]. Pensando em baratear cada vez mais a transmissão e, em conseqüência, baratear o projeto 
como um todo, é que existe uma “grande insistência” em continuar a trabalhar com a mesma tecnologia, desenvolvendo-a 
a cada ano (p.24). 
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ANEXO II.  
N° da Monografia 43. (Categoria: Metodologia) 

ANÁLISE DAS MONOGRAFIAS DOS ALUNOS DO 
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM TUTORIA PARA AS 

LICENCIATURAS DIVERSAS A DISTÂNCIA 

TEMA 
AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM EM AMBIENTES DE EDUCAÇÃO A DISTÃNCIA NO POLO 
DE MACAU 

OBJETIVO Investigar e ressaltar a importância da avaliação no processo de ensino-aprendizagem 
DESTAQUE DA MONOGRÁFIA 
• Serão definidos critérios de avaliação bem como uma estrutura capaz de organizar e representar os resultados obtidos 

através destes critérios de avaliação ou criar mecanismos que melhor se adaptem as condições da educação à distância nos 
cursos do pólo de Macau (p.6). 

• [...] fornecer informações sobre como está se realizando o processo ensino-aprendizagem como um todo [...]  Além disso, 
ela deve ser essencialmente formativa, na medida em que cabe á avaliação subsidiar o trabalho pedagógico,redirecionando 
o processo ensino-aprendizagem para sanar dificuldades, aperfeiçoando-o constantemente. A avaliação vista como um 
diagnóstico contínuo e dinâmico torna-se um instrumento fundamental para repensar e reformular a aprendizagem. [...]  
diagnóstico contínuo e dinâmico [...]  entendida no processo de acompanhamento e compreensão dos avanços, dos limites 
e das dificuldades dos alunos em atingir os objetivos da atividade de que participam [...]  objetivo da avaliação é 
diagnosticar o processo do ensino-aprendizagem (p.9). 

• EAD principalmente pelas telemáticas, como a internet mas também podem ser utilizados o correio, o rádio, a televisão, o 
vídeo, o CD-rom, o telegrama, o fax e tecnologias semelhantes, novas possibilidades de transmissão de informação e 
interação entre professor, Tutores e alunos se tornaram viáveis. (p.10). 

• Com o uso da internet [...] os cursos passaram a usar os recursos Tecnológicos como: O correio eletrônico (e-mail) passou 
a ser usado como canal de comunicação, sendo seguido pelas salas de bate-papo (chat) e a videoconferência e o scapy que 
possibilitam que dois ou mais indivíduos se comuniquem através de áudio e vídeo, utilizando para isso microfone e uma 
câmera de vídeo conectada ao computador (pp.10-11). WWW, E-mail, Chat, FTP, Grupo de discussão, Telnet e também o 
ambiente virtual moodle (p.11). 

• [...] avaliação incide sobre todo o processo de ensino-aprendizagem (p.12). diagnóstico da aprendizagem (p.13).  
• [...] vincula a educação a um projeto político, sistêmico que manifesta uma concepção ideal de homem, conhecimento e 

sociedade (p.14). 
• [...] base padrões ou critérios [...] ajudá-lo a desenvolver graus ascendentes de competências cognitivas, habilidades e 

atitudes, possibilitando-lhe alcançar os objetivos propostos (p.16). 
• [...] configuram o objeto da avaliação acrescidos de uma atribuição de valor ou qualidade [...]o professor pode rever os 

procedimentos que vem utilizando e re-planejar o trabalho. Tem assim, uma função de diagnostico e acompanhamento do 
processo ensino-aprendizagem [...] processo dialógico. Torna-se também crítico (p.17). 

• Devemos trabalhar com o conceito de avaliação como atividade diagnóstico, assim ela terá utilidade como instrumento de 
reflexão sobre os resultados da aprendizagem [...] A avaliação diagnóstico deve ser entendida como um retorno reflexivo 
sobre o processo de aprendizagem, numa tomada de consciência sobre sua função de apoio e estímulo [...] estabelecer 
objetivos claros e pertinentes (p.19). 

• Por fim é mister avaliar o avaliador [...] O diagnóstico verdadeiro sobre a situação do aluno em termos de aprendizagem, 
seja o plano curricular ou pessoal, e do outro lado o compromisso do professor de praticar as intervenções para garantir o 
direito do aluno de aprender (p.21). 

• Tutores e professores sentem dificuldades de avaliar [...] avaliação processual, no qual tudo está sendo avaliado o tempo 
todo, vá além da idéia de promover uma integração da prática de avaliação ao processo ensino-aprendizagem [...] o 
formativo, da certeza dogmática sobre conteúdos a serem transmitidos e do disciplinamento em torno de comportamentos 
(p.22). 

• [...] evidencia a interatividade, potencializada nos dias atuais pelos canais abertos pelas tecnologias [...] autonomia dos 
sujeitos (p.23). 

• Avaliar é sempre difícil, por vários motivos. Mas ainda é a maneira mais justa e democrática de se medir conhecimentos 
(p.28). 
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ANEXO II.  
N° da Monografia 44. (Categoria: Metodologia) 

ANÁLISE DAS MONOGRAFIAS DOS ALUNOS DO 
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM TUTORIA PARA AS 

LICENCIATURAS DIVERSAS A DISTÂNCIA 

TEMA 
O ENSINO DA MANTEMÁTICA NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: DESAFIOS E 
PRESPECTIVAS 

OBJETIVO Compreender a contribuição do ciberespaço para o ensino da matemática. 
DESTAQUE DA MONOGRÁFIA 
• [...] o ensino do conhecimento matemático despertará o interesse dos alunos se for trabalhado a partir de várias 

ferramentas possibilitadas pelo ciberespaço, tais como hipertextos, correio eletrônico ou e-mail, bate-papo ou Chat, fórum 
de discussão e videoconferência (p.4).   

• [...] conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais e Bicudo (1987), fornecendo elementos técnicos e científicos à 
formação desse novo cidadão [...]  Por isso, apresenta, também, diferentes modos de trabalhar e de expressar o conhecido, 
os quais devem ser entendidos à luz da sua unidade e em relação às outras áreas do conhecimento humano. [...] Nesta 
modalidade educacional, observa-se um amplo e contínuo processo de mudança, que inclui desde a democratização do 
acesso a níveis crescentes de escolaridade e de atualização permanente, à adoção de novos paradigmas educacionais, em 
cujas bases estão os conceitos de ensino e de aprendizagem, na formação de sujeitos autônomos (p.5). 

• Na realidade virtual, pode-se investir numa prática pedagógica que trate os conteúdos matemáticos numa perspectiva 
contextualizada e interdisciplinar, estimulando a autonomia intelectual e o desenvolvimento do pensamento científico. Por 
isso, é fundamental o trabalho baseado na contextualização e interdisciplinaridade (p.7). 

• A matemática, enquanto conhecimento científico construído historicamente, é uma das áreas do saber que apresenta 
múltiplas possibilidades de desenvolvimento do pensamento crítico e investigativo, proporcionando aos indivíduos 
instrumentos que os transformem em sujeitos ativos e dinâmicos, capazes de intervir na realidade imediata, 
compreendendo e resolvendo situações-problema (p.8). 

• interação objetiva (contato com objeto, manipulação, experimentação, forma de organização da coletividade de sala de 
aula, etc.), quanto na interação subjetiva (reflexão do sujeito, problematização, estabelecimento de relações mentais, 
análise, síntese, etc.) (p.10). 

• [...] e-mail, listas e grupos de discussão, webs, sites etc [...] permitem uma ação recíproca entre professor/aluno, 
aluno/aluno e aluno/objeto, essa interação pode ser síncrona ou assíncrona, quando a reação do sujeito é direta ou indireta 
[...] a interação aluno/aluno pode ser conseguida através de chats, fóruns, listas de discussão, atividades e exercícios em 
grupo, troca de e-mail, etc, podendo desta forma se configurar a formação de "comunidades colaborativas de 
aprendizagem" (p.13).  

• Isso significa que o conteúdo que o professor apresenta precisa ser trabalhado, refletido, reelaborado pelo aluno, para se 
constituir em conhecimento dele. Caso contrário, o educando não aprende, podendo, quando muito, apresentar um 
comportamento condicionado baseado na memória superficial (p.12). 

• [...] possibilitar ao aluno desenvolver habilidade e competências a sua formação integral para que se torne um cidadão 
permanentemente crítico e participativo na sociedade contemporânea [...], o aluno deve ser estimulado a pensar, fazer, 
criar e tomar decisões [...] diálogo entre os agentes do processo de aprendizagem (p.20).  

• [...] autonomia [...] significativa para o aluno, quando se alicerça nas relações dialógicas e quando se constitui em uma 
construção coletiva que considera as diferenças de desenvolvimento e as diversidades culturais e sociais (p.21). 

• [...] clareza a respeito de qual aluno queremos formar, bem como uma redefinição do papel do professor, novos objetivos, 
conteúdos e estratégias metodológicas, de forma a conseguirmos mudanças significativas [...] a partir da utilização dos 
vários recursos tecnológicos propiciados pelo ambiente virtual [...] pesquisa, investigação, argumentação coerente, 
formulação de hipóteses, interpretação e testagem de resultados, habilidades tão necessárias à inserção de qualquer 
indivíduo no trabalho, no universo cultural e no espaço das relações sociais (p.22).  

• [...] codificação digital, permite ao indivíduo a comunicação personalizada, operativa e colaborativa em rede 
multidisciplinar. Numa situação de ensino e aprendizagem [...] os alunos sejam encorajados a desenvolver seus processos 
metacognitivos e sua capacidade crítica e o professor veja reconhecido e valorizado o papel fundamental que ele, no 
espaço de interatividade com o aluno mediado pelas realidades virtuais, pode desempenhar na criação, condução e 
aperfeiçoamento das situações de aprendizagem (p.23).  

• [...] tutorada pelo aluno e que lhe permite buscar informações em redes de comunicação a distância, navegar entre 
hipertextos, de forma não-linear, segundo seu estilo cognitivo e seu interesse, sem que se tenha um único e exclusivo 
detentor do conhecimento (p.24).  

• [...] nesse novo paradigma educacional exige que é preciso repensar o modo de ensinar do professor, adequando-se as 
novas tecnologias à prática da instituição escolar - ensinar o aluno a aprender, explorando as ferramentas que estão ao seu 
alcance, para se ter uma melhoria acentuada da qualidade do aprender [...] uma nova organização de tempo e espaço e 
uma grande diversidade de situações que exigem um posicionamento crítico e reflexivo do indivíduo para fazer suas 
escolhas e definir suas prioridades [...] Na Educação a Distância, não somente mudam os métodos de trabalho, mas acima 
de tudo mudam as relações entre os sujeitos da educação e os princípios que dão base a essa nova prática (p.25). 

• [...] interesse dos alunos na educação a distância, "[...] que se baseia em um diálogo didático mediado entre o professor 
(instituição) e o estudante que, localizado em espaço diferente daquele, aprende de forma independente (cooperativa)" 
(ARETIO, 2001, p. 41) [...] desenvolvendo autonomia e independência em relação ao professor, que o orienta no sentido 
do aprender a aprender e aprender a fazer [...] Educação a Distância, propicia ao professor e ao aluno uma nova 
possibilidade de aprendizagem e mais que isso; aquela matemática "fria", desvinculada do mundo real desses agentes 
agora é apresentada e trabalhada numa perspectiva dinâmica, proporcionando aos sujeitos envolvidos no processo 
vivenciar e compartilhar idéias, desenvolver logicamente o pensamento matemático (p.26). 
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ANEXO II.  
N° da Monografia 45. (Categoria: Tutoria) 

ANÁLISE DAS MONOGRAFIAS DOS ALUNOS DO 
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM TUTORIA PARA AS 

LICENCIATURAS DIVERSAS A DISTÂNCIA 

TEMA COMPREENDENDO A EaD EM FUNÇÃO DO PAPEL DA TUTORIA 

OBJETIVO 

Relatar algumas reflexões derivadas do sentido do é “ser presença” como Educador, Professor, 
Tutor e aluno na modalidade de um trabalho educacional à distância no ensino básico, 
profissionalizante e de nível superior. Enfocando as duas experiências já em andamento na 
cidade de Macau/RN, que é a da EDUCON-UNITINS, na Escola Ressurreição e a da UFRN 

DESTAQUE DA MONOGRÁFIA 
• a tutoria, trabalho este que vai do atendimento, a orientação até o sistema de avaliação (p.7). 
• [...] um novo paradigma na relação aluno-professor, em que ambos têm novas responsabilidades e novos 

perfis (p.11) 
• Diante dessa modalidade de ensino em EAD, um projeto como esse é indispensável à presença de tutores, que 

se tratando de um curso na modalidade semi-presencial, temos duas modalidades de tutoria: à distância e 
presencial, assim como a coordenação de disciplinas, cabe aos tutores presenciais uma importante tarefa: 
ajudar o aluno no planejamento e na administração do tempo acadêmico, visando a sua autonomia intelectual 
(p.12). 

• [...] função principal atender, orientar e até mesmo avaliar, esclarecendo as suas dúvidas quanto aos 
conteúdos, através de desafios cognitivos [...]  manterem um vínculo interpessoal muito mais estreito com os 
alunos [...]  manutenção da motivação e do interesse desse aluno pela própria formação (p. 13). 

• [...] transformações ocorridas nos modelos de cursos a distância-últimos anos [...] aplicação de novas 
tecnologias (p.15). 

• [...] tutor, elemento importante na comunicação (p.19) tendo a função principal de um coordenador de 
atividades educacionais para melhoria de aprendizagem dos alunos [...] autônomo (p. 19). 

• [...] possibilitar ao aluno desenvolver habilidade e competências a sua formação integral para que se torne um 
cidadão permanentemente crítico e participativo na sociedade contemporânea (p.20). 

• [...] outra função do tutor é selecionar materiais de apoio e que dêem suporte qualificado para o 
desenvolvimento das disciplinas do curso [...] preocupar com a forma de apresentação deste conteúdo [...]  
gerando assim uma maior interatividade com o aluno [...] remuneração, a remuneração do trabalho de tutoria 
em Macau varia de R$ 200,00 a R$ 500,00 apesar do MEC ter propostas diferenciadas a nível nacional [...] O 
tutor fica isento ao quesito “ensinar”, ou seja, ele tem simplesmente a função de orientar, cuidar, zelar, 
atender e participar numa parcela pequena da avaliação de aprendizagem do aluno [...] ). Para a coisa 
funcionar realmente o tutor deverá prestar atendimento aos alunos distantes e presencial via fórum, Chat e 
pessoalmente no que se refere tanto à questão de conteúdo e também como questões técnicas (acesso a 
Internet) (p.21). 

• [...] a possibilidade de se comunicar com o professor [...]  autônoma nos alunos (p. 22). 
• [...] ter tutores de plantão para orientar, recepcionar, dirigir, dando uma atenção por vários meios, como o 

telefone, correspondências de correios, e-mails, blogs, Skyps, vídeo conferências, outros e até mesmo 
presencial (p. 22). 

• [...] êxito a vídeo conferência e outras onde os tutores podem se deslocar para se encontrar com os alunos  [...]  
Mesmo porque, nesse caso, os materiais precisam ser planejados para uma comunidade especifica, com 
objetivos determinados, com prazos e recursos estabelecidos (p.23). 

• [...] importante tarefa de proporcionar o equilíbrio entre as necessidades e habilidades individuais e grupais, 
de forma presencial e virtual [...] O Streaning (que permite ver o professor numa tela, acompanhar o resumo 
do que fala e fazer perguntas ou comentários.) e outros que através da Internet proporcionam interatividades 
satisfatórias como: as salas de bate papo, os chats, o blog, os MSN e o Skyp (p.27).   

• tutor é indispensável orientando, acompanhando e até mesmo fazendo avaliação da aprendizagem (p.27).  
• A tutoria faz parte da avaliação, pois busca maneiras de acompanhar o desenvolvimento dos alunos, 

fornecendo feedback para os professores/tutores sobre o processo de aprendizagem destes, auxiliando assim 
no processo de avaliação [...]  A avaliação é complexa, e é comum vir acompanhada por dúvidas, perguntas, 
incertezas, inseguranças, descrenças e medo. E é isso quem vai determinando paulatinamente, a prática de 
avaliação da aprendizagem adotada por nossas instituições educacionais (p.28).   

• Pensar a avaliação da aprendizagem é pensar na construção do conhecimento adquirido pelo aluno em sua 
trajetória escolar resultante de todo um processo (p.29). 

• O novo é a superação do velho pela sua incorporação e transformação não se podendo, entretanto abandonar o 
velho em detrimento do novo [...] interatividade entre professor-aluno-tutor [...] valorize o aluno em sua 
plenitude [...] assuma suas responsabilidades com a educação pública, privada, em qualquer modelo (p.33). 

• [...] tutoria em EAD como ato contribuinte e não como uma simples parte no processo de ensino-
aprendizagem a distância, do processo de avaliação da aprendizagem desenvolvido num campo mais amplo 
(p.35). 
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ANEXO I.  
N° da Monografia 46. (Categoria: Tutoria) 

ANÁLISE DAS MONOGRAFIAS DOS ALUNOS DO 
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM TUTORIA PARA AS 

LICENCIATURAS DIVERSAS A DISTÂNCIA 

 

TEMA 
MEDIAÇÃO ENTRE TUTOR E ALUNO: CONTRIBUIÇÃO PARA UMA PRÁTICA 
DIALÓGICA E REFLEXIVA EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA. 

OBJETIVO 
Investigação progressiva da identidade e atuação do tutor e na luta pela valorização da 
Educação a Distância. 

DESTAQUE DA MONOGRÁFIA 
• O presente trabalho propõe-se em auxiliar a arte da discussão, do diálogo, um caminho aberto a críticas, 

reflexões e principalmente a outras pesquisas que possam desenvolver uma nova trajetória na investigação 
progressiva (p.10). 

• Um bom docente “cria propostas de atividades para a reflexão, [...] Da mesma forma, o bom tutor deve 
promover a realização de atividades e apoiar sua resolução” [...] a tecnologia está sempre presente e exigindo 
uma nova postura de ambos, professores e alunos (Alves; Nova, 2003) (p.13). 

• Na nossa ressignificação, trabalhar como tutor significa ser professor e educador. Ambos expressando-se no 
sistema de tutoria a distância [...] aluno possa construir sua própria aprendizagem, através de sua autonomia e 
independência (p.14). 

• [...] processo dialógico, em que o entorno, o percurso, expectativas, realizações, dúvidas, dificuldades etc., 
sejam elementos dinamizadores desse processo (p.15). 

• Pensar a avaliação da aprendizagem é pensar na construção do conhecimento adquirido pelo aluno em sua 
trajetória escolar resultante de todo um processo. [...] necessário transformar suas próprias concepções do que 
é ensino e do que é aprendizagem [...] estudo autônomo, a autodisciplina do aluno, além de proporcionar a 
interação e a construção conjunta do conhecimento [...] É importante salientar que não existe um modelo 
único de tutoria a ser adotado, ele depende de cada contexto e de cada instituição. (p.16). 

• [...] educação individualizada e cooperativa, onde o educador assume o papel de orientador do aluno e coloca 
a sua disposição recursos que permitam ao aprendiz estudar de forma autônoma, alcançando os objetivos do 
curso. Segundo Reis (2000), os modelos de tutoria podem ser classificados em: Semipresencial, os estudantes 
contam com um serviço de tutoria totalmente a distância, onde diferentes meios de comunicação (p.17). 

• APOIO AO ALUNO VIA INTERNET: Atendimento on-line; Vídeo conferência; Perguntas mais freqüentes; 
Jogos; E-mails; Sala de bate-papo com instrutores; Fóruns de discussão; Biblioteca Virtual; Perfis de negócios 
(p.19).  

• [...] sobre a prática da tutoria, de forma dialógica (p.24). 
• [...] tutor está o cerne para um bom resultado do ensino-aprendizagem (p.24). 
• Do meu ponto de vista, mediação é o instrumento, o meio, a forma pela qual o tutor irá desempenhar o seu 

trabalho na Educação a Distância. Nesse sentido mediação é, interação, orientação, organização, reflexão 
sobre a prática da tutoria, de forma dialógica (p.24). 

• É ele quem tem a relação direta com os alunos, auxiliando-o no manuseio e na aproximação dos conteúdos 
(p.25) 


