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RESUMO 
 
 
 

O presente trabalho de conclusão de curso buscou refletir acerca da contribuição do 
professor-tutor na Educação a Distância. Para contemplar nosso objetivo, 
realizamos uma pesquisa exploratória, bibliográfica e aplicada.  Em nossas análises, 
observamos que a literatura atualmente existente, embora reconheça e pregue a 
importância das ações tutoriais para a promoção de uma educação a distância mais 
significativa, que busque motivar intrinsecamente seus educandos, levando-os à 
meta aprender; poucos trabalhos realmente buscaram apresentar sugestões de 
práticas e atividades que o professor-tutor poderá realizar a fim de levar a bom 
termo sua função. Assim, além de refletir e analisar a contribuição do professor-tutor 
para a motivação intrínseca voltada para a meta aprender, buscamos, também, 
elaborar algumas estratégias didáticas que poderão mobilizar a participação dos 
alunos nas atividades interativas do curso online, favorecendo, assim, não só a 
construção de um ambiente coletivo e colaborativo do conhecimento, mas, 
principalmente, estimulando e incentivando esses alunos a aprenderem e a se 
envolverem com as atividades de ensino. Acreditamos que as estratégias didáticas e 
motivacionais elencadas ao longo desse trabalho podem contribuir para o 
desenvolvimento de um ambiente virtual que contribua para a formação de um 
sujeito aprendiz mais autônomo, criativo, inovador e motivado intrinsecamente para 
a meta aprender. Entretanto, reconhecemos que os vários desenhos curriculares e 
especificidades dos cursos e características dos alunos pressupõem estratégias e 
procedimentos peculiares a cada ambiência e grupos específicos. 
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ABSTRACT 
 
 
 

The current graduation paper aimed to reflect about the contribution from the 
teacher-tutor in the Distance Education. To achieve the objective, an exploratory, 
applied and bibliographic research was done. Through the analysis, it has been 
observed that the current literature, although recognizing the importance of the 
tutorial actions to promote a more significant distance education, even though trying 
to motivate the pupil to learn, has never proposed practical suggestions and activities 
for the teacher-tutor to use in order to do his best while in his function. Therefore, 
besides reflecting and analysing the contribution from the teacher-tutor to the intrinsic 
motivation related to the learning goal, this paper also aims to elaborate didactic 
strategies that will make the students‟ participation in the interactive activity  in the 
online course possible, and, this way, helping not only to create a collective and 
collaborative knowledge environment, but also, and mainly, estimulating and 
incentivating these students to learn and to get involved with the teaching activities. 
It‟s believed that the didactic and motivational strategies listed througout this paper 
are able to contribute to the development of a virtual environment that collaborates  
to the formation of a more independent, creative, inovative and motivated to learn 
apprentice. Although, it‟s important to recognize that the several curriculums and 
course specificities and the pupils‟ characteristics presume specific strategies and 
procedures to each special environment and group. 
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INTRODUÇÃO 

 
Nas últimas décadas, com a globalização e os avanços tecnológicos, “há uma 

crescente demanda social de formação, devido às exigências de níveis mais 

elevados de estudo, à insuficiência de qualificação e às novas tendências 

demográficas” (PRETI, 1996, p.15), por isso, os cursos à distância online têm 

crescido cada vez mais, já que passaram a representar uma forma de as instituições 

estarem “na ponta do ensino” (VIGNERON, 2003, p.21), favorecendo uma formação 

contínua, atualizada e renovada.  

Além de trazer benefícios às instituições, a Educação a Distância se configura 

como mais uma oportunidade de formação universitária, já que favorece àqueles 

que não possuem tempo e/ou condições de frequentar um curso presencial regular 

(PAVESI; OLIVEIRA, 2012).  

A introdução da internet como uma forma de suporte ao ensino 
presencial vem, cada vez mais, ganhando corpo nas instituições de 
ensino. Seja por atitudes isoladas de professores e alunos, seja 
mesmo pela implantação de sistemas e plataformas de e-learning1, 
são, cada vez mais, configurados ambientes que apóiam 
efetivamente o processo ensino e aprendizagem, trazendo vários 
benefícios, principalmente aos estudantes (CREPALDE, 2003, 
p.134). 

Assim, respaldadas não só pela possibilidade de ofertarem 20% (vinte por 

cento) de sua carga horária na modalidade à distância, mas, igualmente, integrando-

se a um discurso que prega a necessidade de globalizar a própria educação (dando, 

para todas as pessoas, chances iguais de acesso à instrução); muitas instituições 

passaram a ofertar disciplinas de graduação, cursos de capacitação e 

aperfeiçoamento, entre outros, todos utilizando Ambientes Virtuais de Ensino e 

aprendizagem (AVA). 

Partindo, então, deste contexto e da sentida necessidade em aprofundar 

conhecimentos sobre a temática, uma vez que, mesmo com o avanço e a 

importância, na atualidade, dessa (nova)2 modalidade de ensino, houve pouco 

                                                 
1
 De acordo com Crepalde (2003, p. 134), e-learning refere-se à utilização das tecnologias da internet 

para fornecer um amplo conjunto de soluções que melhoram o conhecimento e o desempenho. 
2
 Como veremos no capítulo 1, o projeto de uma educação ministrada na modalidade a distância teve 

início em 1904. 
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contato, na graduação, com conteúdos da área; este presente trabalho busca 

apresentar algumas características da Educação a Distância, para, em seguida, se 

deter, mais especificamente, na análise do papel do tutor para a promoção de um 

ensino e aprendizagem mais colaborativo e qualitativo, no qual o aluno esteja 

motivado intrinsecamente para a meta aprender.  

Tal delimitação se justifica não só pela atual profissão da pesquisadora: 

professora-tutora de educação a distância (EAD), mas igualmente porque em grande 

parte da literatura prega-se que o tutor é o grande agente motivacional, o mediador 

do conhecimento, devendo trabalhar com ferramentas que priorizem a interação e a 

interatividade, de modo a propiciar a construção coletiva e colaborativa do 

conhecimento, contudo, embora muitos trabalhos reconheçam e falem dessa 

importância3, poucos realmente buscaram mostrar as possíveis ações que esse 

professor pode(rá) realizar visando, efetivamente, motivar seus alunos, promovendo 

a constituição de um ambiente interativo, capaz de fomentar a construção 

colaborativa e cooperativa do conhecimento. 

Por isso, nesse trabalho, buscaremos responder aos seguintes 

questionamentos: qual a influência/importância do tutor para/no ensino e 

aprendizagem online? A literatura atualmente existente apresenta sugestões de 

práticas e atividades que favoreçam a promoção da motivação intrínseca voltada 

para a meta aprender dos alunos de EAD?  Quais ações e/ou estratégias de ensino 

esse professor-tutor poderá planejar/realizar a fim de mobilizar a participação dos 

alunos nas atividades interativas do curso (fórum, blog, chat), favorecendo, assim, 

não só a construção de um ambiente coletivo e colaborativo do conhecimento, mas, 

principalmente, estimulando e incentivando esses alunos a aprenderem e a 

permanecerem motivados no curso/disciplina online?  

Como objetivo geral pretende-se analisar a contribuição do tutor para a 

promoção de um ensino e aprendizagem mais colaborativo e qualitativo, no qual o 

aluno esteja motivado intrinsecamente para a meta aprender.  

                                                 
3
 Pavesi e Oliveira (2012), ao pesquisarem em que medida os fatores motivacionais envolvidos no 

processo de ensino-aprendizagem estão presentes nos estudos sobre a EaD, verificaram que 
inúmeros trabalhos reconhecem a importância da tutoria para a comunicação, para as estratégias de 
aprendizagem e desmotivação nos ambientes virtuais e para a criação de mecanismos de 
permanência dos mesmos nesta modalidade de ensino. 
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Como objetivos específicos, buscaremos, inicialmente, pesquisar se a 

literatura atualmente existente apresenta, efetivamente, alguma estratégia de 

atuação para que esse professor-tutor consiga não só motivar seus alunos, mas 

incentivá-los à meta aprender, permanecendo e concluindo com êxito o 

curso/disciplina ministrado na modalidade a distância. Em segundo lugar, apoiando-

nos em teorias que versam sobre a motivação no contexto escolar (BZUNECK, 

2009; GUIMARÃES, 2009; BORUCHOVITCH, 2009; TAPIA; FITA, 2010), 

buscaremos sistematizar possíveis ações/atividades que o professor-tutor poderá 

realizar visando motivar seus alunos à meta aprender, incentivando não só uma 

aprendizagem autônoma4 e contínua (autoaprendizagem), mas também uma 

aprendizagem coletiva e colaborativa (através das inúmeras interações: aluno-aluno, 

aluno-tutor, etc.).  

Para cumprirmos os objetivos propostos, realizamos uma pesquisa 

exploratória, bibliográfica e aplicada. 

De acordo com Andrade (1995), a pesquisa exploratória visa proporcionar 

maiores informações sobre determinado assunto, formulando hipóteses ou 

descobrindo um novo tipo de enfoque para o trabalho que se tem em mente. É uma 

pesquisa que “objetiva aprofundar e aperfeiçoar idéias e a construção de hipóteses” 

(SANTOS, 2005, p. 173). 

Já a pesquisa bibliográfica, de acordo com Lakatos e Marconi (1991), é uma 

pesquisa que abrange toda a bibliografia já publicada em relação ao tema de estudo, 

desde publicações avulsas até livros e teses. “Sua finalidade é colocar o 

pesquisador em contato direto com tudo o que foi escrito [...] sobre um determinado 

assunto” (LAKATOS; MARCONI, 1991, p. 183). Para os autores, muito mais do que 

repetir o que já foi dito, a pesquisa bibliográfica permite o exame de um tema sob 

novo enfoque ou abordagem, permitindo a elaboração de conclusões inovadoras. 

Assim, tendo como suporte os pressupostos teóricos da Psicologia, mais 

particularmente suas considerações sobre a motivação e estratégias motivacionais 

                                                 
4
 Parreiras (2001, p. 193) afirma que a autonomia do indivíduo é um dos principais objetivos da 

educação a distância. Para o autor, a autonomia está associa a uma conceituação mais ampla de 
educação, que passa a ser definida como uma empreitada para a vida inteira; um processo que 
ultrapassa as fronteiras da escolarização e perpassa toda a vida profissional e privada do indivíduo. A 
autonomia pressuporia, então, uma independência do aprendiz no que diz respeito a onde, quando e 
o que estudar. Estaria, por fim, relacionada ao direito e a obrigação do sujeito de se auto-aprimorar. 
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para o contexto escolar, propôs-se algumas ações tutorias visando fomentar a 

motivação/participação discente, configurando-se, assim, como uma pesquisa 

aplicada. 

De acordo com Barros e Lehfeld (2007, p. 93), a pesquisa aplicada “é aquela 

em que o pesquisador é movido pela necessidade de conhecer para a aplicação dos 

resultados. Contribui para fins práticos, visando à solução mais ou menos imediata 

do problema encontrado na realidade”. 

Ou seja, respaldado em teorias existentes, o pesquisador busca orientação 

prática à solução dos problemas encontrados no cotidiano. Nesse ínterim, a 

pesquisa teórica/bibliográfica se configura como um caminho para a 

aplicação/proposição de ações concretas (BARROS; LEHFELD, 2007). 

Visando contemplar nossos objetivos, estruturamos o trabalho da seguinte 

forma: o capítulo um trata sobre a história da EAD e sobre as características desta 

modalidade de ensino. No capítulo dois, discorremos acerca do conceito de tutor e 

sobre as competências necessárias ao seu trabalho. No capítulo três, apresentamos 

algumas teorias que versam sobre a motivação no contexto escolar, para, no 

capítulo 4, sistematizarmos possíveis ações/atividades que esse professor-tutor 

poderá realizar visando não só motivar intrinsecamente seus alunos para a meta 

aprender, mas igualmente estimular sua participação nas atividades do curso, 

favorecendo a construção de um ambiente cooperativo e colaborativo de ensino e 

aprendizagem.  

Por fim, desenvolvemos nossas considerações finais, esperando que o 

presente trabalho seja relevante não só para o aperfeiçoamento de nossa própria 

prática docente, mas, igualmente, para a academia, uma vez que poderá contribuir 

para o entendimento do objeto em questão, não só aos profissionais do ensino (que 

trabalham tanto no presencial quanto a distância), mas também ao leitor interessado 

nessa temática. 
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CAPÍTULO 1 

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NO BRASIL 

 

1.1 Educação a Distância: Algumas definições 

 
De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação brasileira (Lei 

9394/96), a Educação a Distância (EAD) é uma forma de ensino que possibilita a 

autoaprendizagem, com a mediação de recursos didáticos sistematicamente 

organizados, apresentados em diferentes suportes de informação, utilizados 

isoladamente ou combinados e veiculados pelos diversos meios de comunicação.  

Para Alves, Zambalde e Figueiredo (2004, p. 06), a EAD nada mais é que: 

uma atividade de ensino e aprendizado sem que haja proximidade 
[física] entre professor e alunos, em que a comunicação bidirecional 
entre os vários sujeitos do processo (professor, alunos, monitores, 
administração) seja realizada por meio de algum recurso tecnológico 
intermediário, como cartas, textos impressos, televisão, radiodifusão 
ou ambientes computacionais (ALVES; ZAMBALDE; FIGUEIREDO, 
2004, p.6). 

 Pelas definições acima, conseguimos perceber que a Educação a Distância 

está vinculada não só à separação geográfica entre professor e aluno, mas também, 

em alguns casos, à separação temporal entre o momento de ensinar e o momento 

de aprender, o que torna, então, imprescindível o uso de determinados recursos 

tecnológicos com o objetivo de efetivar o processo de ensino e aprendizagem. 

Nunes (1994) defende que a Educação a Distância é um recurso de 

incalculável importância como modo apropriado para atender a grandes 

contingentes de alunos de forma mais efetiva que outras modalidades e sem riscos 

de reduzir a qualidade dos serviços oferecidos em decorrência da ampliação da 

clientela atendida. Para o autor:  

a escolha da modalidade da educação a distância, como meio de 
dotar as instituições educacionais de condições para atender às 
novas demandas por ensino e treinamento ágil, célere e 
qualitativamente superior, tem por base a compreensão de que, a 
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partir dos anos sessenta, a educação a distância começou a 
distinguir-se como uma modalidade não - convencional de educação, 
capaz de atender com grande perspectiva de eficiência, eficácia e 
qualidade aos anseios de universalização do ensino e, também, 
como meio apropriado à permanente atualização dos conhecimentos 
gerados de forma cada mais intensa pela ciência e cultura humana 
(NUNES, 1994, p. 01). 

 Nessa mesma linha, Aretio (2001, p.30-31) define EAD como um sistema 

tecnológico de comunicação de massa e bidirecional, que substitui a interação 

pessoal em aula de professor e aluno, como meio preferencial de ensino, pela ação 

sistemática e conjunta de diversos recursos didáticos e o apoio de uma organização 

tutorial, que propiciam uma aprendizagem autônoma e flexível dos estudantes. 

No contexto da EAD on-line, o aluno pode estudar, interagir com 
outros alunos, professores, tutores e instituição, refletir e aprender 
em local e horário de sua escolha, bastando para isto ter acesso a 
um computador conectado à Internet. Outra modificação é o papel do 
professor, que deixa de ser o centro das atenções, para se tornar um 
facilitador, alguém que aponta direções aos participantes, ajuda 
quando necessário, estimula o compartilhamento de ideias e 
experiências no grupo, e media a interação. Com isso, o aluno 
também passa a ter um papel diferente, cabe a ele assumir mais 
responsabilidade pelo seu próprio aprendizado e desenvolver sua 
capacidade de autodirecionamento e automonitoração, uma 
mudança de postura que vai ao encontro dos anseios da maioria das 
organizações modernas (COMASSETTO, CARVALHO, 2011, p. 02). 

Observamos, então, que a EAD é vista como uma modalidade capaz de 

formar um aluno mais autônomo no seu processo de aprendizagem, já que escolhe 

quando, onde e como quer aprender. Além disso, a EAD, por utilizar intensamente 

recursos tecnológicos, formaria alunos mais capacitados para a cibercultura (LEVY, 

1999), para a sociedade da informação.   

Para Faustini (2001), a EAD pode ser dividida em três fases ou gerações: 

A primeira geração refere-se à educação a distância por 
correspondência, com mídia impressa. Um exemplo, no Brasil, é o 
Instituto Universal Brasileiro. Por volta da década de 70, surge a 
segunda geração da EAD com os telecursos, utilizando mídias como 
rádio, televisão, fitas de vídeos e áudio; nesta época, no Brasil, é 
criado o Telecurso 2000. No período de 70 até 80, surgem as 
primeiras universidades a distância do mundo, como a Open 
University (Inglaterra) e nasce a UNED, na Espanha. Nos anos 90, 
surge a terceira geração da EAD, quando há uma integração de 
mídias (rádio, televisão, impresso, vídeo), principalmente com o uso 
do computador (FAUSTINI, 2001, p. 251).  
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 Além dessas três fases ou gerações, Paiva (1999) ainda elenca uma quarta 

fase, a fase atual da EAD, marcada por um confronto educacional: a transmissão do 

conhecimento versus a construção coletiva deste. Para a autora, essa quarta fase é 

marcada pela intensificação da informática, pelos cursos a distância via Internet, 

pela interface da WWW para as redes de computadores, pelas estações de trabalho 

multimídia e pela videoconferência e realidade virtual. 

 Como veremos no próximo item, essas fases e/ou gerações voltavam-se, 

inicialmente, para a qualificação e especialização de mão-de-obra face às novas 

demandas da nascente industrialização. Em seguida, devido aos graves problemas 

enfrentados pelo sistema formal de educação, pelo processo de democratização da 

sociedade e pelo desenvolvimento das técnicas de comunicação, a EAD passou a 

ser uma modalidade de educação necessária não só para atender à população que, 

embora não o seja legalmente, na prática é excluída do ensino presencial, como 

também a todos os cidadãos que em algum momento de sua vida ativa necessitam 

de formações distintas ou pretendem ter acesso a uma educação continuada e 

permanente (PRETI, 1996).  

1.2. Histórico da Educação a Distância no Brasil 

 

A história da EAD no Brasil é recente. Como lembram Albert e Migliorança 

(2008), a primeira geração de EAD no Brasil surgiu em 1904, como ensino por 

correspondência. Seu objetivo era oferecer iniciação profissional para as áreas 

técnicas. Posteriormente, esses cursos seguiram por meio de transmissões via rádio 

(Serviço de Radiodifusão Educativa do Ministério da Educação, em 1936) e, em 

seguida, via TV, visando promover a qualificação profissional de trabalhadores que 

moravam distante das instituições escolares.  

Estes projetos tinham uma perspectiva de autoaprendizagem. 
Programas utilizando conjuntamente vídeo e TV só começaram a 
aparecer a partir da década de 1980. Outros, utilizando tecnologias 
mais atuais como CD-ROM e internet e ambientes virtuais de 
aprendizagem começam a surgir a partir do início dos anos 1990, 
porém com a mesma perspectiva dos primeiros. Uma das instituições 
pioneiras em cursos de EAD no Brasil foi o Instituto Universal 
Brasileiro, que, desde a década de 1940, realizava as aulas por 
correspondência, onde o aluno recebia o material didático em casa, 
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respondia as questões e mandava-as de volta ao Instituto. Hoje, esta 
mesma instituição utiliza a internet para oferecer cursos a distância 
com a mesma perspectiva anterior. As aulas restringem-se à leitura 
de textos e realização de questionários. Podemos perceber que esta 
é uma forma de subutilizar a internet e de torná-la apenas um 
instrumento didático motivador de aulas tradicionais [...] [ilustrando, 
assim,] as velhas práticas pedagógicas (GOMES et al., 2011, p.02). 

Nunes (1994) lembra que a Educação a Distância possuiu uma longa história 

de experimentações, sucessos e fracassos:  

[A] origem recente [da EAD], já longe das cartas de Platão e das 
epístolas de São Paulo, está nas experiências de educação por 
correspondência iniciadas no final do século XVIII e com largo 
desenvolvimento a partir de meados do século XIX (chegando aos 
dias de hoje a utilizar multimeios que vão desde os impressos aos 
simuladores online, em redes de computadores, avançando em 
direção da comunicação instantânea de dados voz-imagem via 
satélite ou por cabos de fibra ótica, com aplicação de formas de 
grande interação entre o aluno e o centro produtor, quer utilizando-se 
de inteligência artificial -IA, ou mesmo de comunicação instantânea 
com professores e monitores) (NUNES, 1994, p. 01). 

 A evolução da EAD no Brasil5 fica mais clara se visualizarmos o seguinte 

quadro: 

Quadro 1: Evolução da EAD no Brasil 

Implantação, ao longo de décadas, do ensino a distância no Brasil 

1923 Fundação da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. 

1936 Doação da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro ao Ministério da Educação e 
Saúde. 

1937 Criação do Serviço de Radiodifusão Educativa do Ministério da Educação. 

1959 Início das escolas radiofônicas em Natal (RN). 

1960 Início da ação sistematizada do Governo Federal em EAD; contrato entre o 
MEC e a CNBB: expansão do sistema de escolas radiofônicas aos estados 
nordestinos, que faz surgir o MEB – Movimento de Educação de Base –, 
sistema de ensino a distância não-formal. 

1965 Início dos trabalhos da Comissão para Estudos e Planejamento da 
Radiodifusão Educativa. 

                                                 
5
 Além desse quadro, pode-se consultar o infográfico feito pelo site UOL. Disponível em:< 

http://educacao.uol.com.br/infograficos/2012/07/16/ensino-a-distancia-existe-no-brasil-ha-mais-de-
um-seculo-conheca-a-historia.htm>. Acesso: 20/07/2012. 

http://educacao.uol.com.br/infograficos/2012/07/16/ensino-a-distancia-existe-no-brasil-ha-mais-de-um-seculo-conheca-a-historia.htm
http://educacao.uol.com.br/infograficos/2012/07/16/ensino-a-distancia-existe-no-brasil-ha-mais-de-um-seculo-conheca-a-historia.htm
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1966 – 74 Instalação de oito emissoras de televisão educativa: TV Universitária de 
Pernambuco, TV Educativa do Rio de Janeiro, TV Cultura de São Paulo, TV 
Educativa do Amazonas, TV Educativa do Maranhão, TV Universitária do 
Rio Grande do Norte, TV Educativa do Espírito Santo e TV Educativa do 
Rio Grande do Sul. 

1967 Criada a Fundação Padre Anchieta, mantida pelo Estado de São Paulo, 
com o objetivo de promover atividades educativas e culturais através do 
rádio e da televisão (iniciou suas transmissões em 1969); constituída a 
Feplam (Fundação) Educacional Padre Landell de Moura), instituição 
privada sem fins lucrativos, que promove a educação de adultos através de 
Teleducação por multimeios. 

1969 TVE Maranhão/CEMA – Centro Educativo do Maranhão: programas 
educativos para a 5ª serie, inicialmente em circuito fechado e a partir de 
1970 em circuito aberto, também para a 6ª serie. 

1970 Portaria 408 – emissoras comerciais de rádio e televisão: obrigatoriedade 
da transmissão gratuita de cinco horas semanais de 30 minutos diários, de 
segunda a sexta–feira, ou com 75 minutos aos sábados e domingos. É 
iniciada em cadeia nacional a serie de cursos do Projeto Minerva, 
irradiando os cursos de Capacitação Ginasial e Madureza Ginasial, 
produzidos pela Feplam e pela Fundação Padre Anchieta. 

1971 Nasce a ABT – inicialmente como Associação Brasileira de Tele–Educação, 
que já organizava desde 1969 os Seminários Brasileiros de Teleducação, 
atualmente denominados Seminários Brasileiros de Tecnologia 
Educacional. Foi pioneira em cursos a distância, capacitando os 
professores através de correspondência. 

1972 Criação do Prontel – Programa Nacional de Teleducação – que fortaleceu o 
Sinred – Sistema Nacional de Radiodifusão Educativa. 

1973 Projeto Minerva passa a produzir o Curso Supletivo de 1º Grau, II fase, 
envolvendo o MEC, Prontel, Cenafor e secretarias de Educação. 

1973-74 Projeto SACI conclusão dos estudos para o Curso Supletivo "João da 
Silva", sob o formato de telenovela, para o ensino das quatro primeiras 
séries do 1º grau; o curso introduziu uma inovação pioneira no mundo: um 
projeto – piloto de tele – didática da TVE, que conquistou o prêmio especial 
do Júri Internacional do Prêmio Japão. 

1974 TVE Ceará começa a gerar tele–aulas; o Ceteb – Centro de Ensino Técnico 
de Brasília – inicia o planejamento de cursos em convênio com a Petrobras 
para capacitação dos empregados desta empresa e do projeto Logus II, em 
convênio com o MEC, para habilitar professores leigos sem afastá–los do 
exercício docente. 

1978 Lançado o Telecurso de 2º Grau, pela Fundação Padre Anchieta (TV 
Cultura/SP) e Fundação Roberto Marinho, com programas televisivos 
apoiados por fascículos impressos, para preparar o tele-aluno para os 
exames supletivos. 

1979 Criação da FCBTVE – Fundação Centro Brasileiro de Televisão 
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Educativa/MEC; dando continuidade ao Curso "João da Silva", surge o 
Projeto Conquista, também como telenovela, para as últimas séries do 
primeiro grau; começa a utilização dos programas de alfabetização por TV 
– (MOBRAL), em recepção organizada, controlada ou livre, abrangendo 
todas as capitais dos estados do Brasil. 

1979 –83 É implantado, em caráter experimental, o Posgrad – pós-graduação Tutorial 
a Distância – pela Capes – Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal 
de Ensino Superior – do MEC, administrado pela ABT – Associação 
Brasileira de Tecnologia Educacional – com o objetivo de capacitar 
docentes universitários do interior do país. 

1981 FCBTVE trocou sua sigla para FUNTEVE: Coordenação das atividades da 
TV Educativa do Rio de Janeiro, da Radio MEC-Rio, da Radio MEC-
Brasília, do Centro de Cinema Educativo e do Centro de Informática 
Educativa. 

1983/1984 Criação da TV Educativa do Mato Grosso do Sul. Inicio do "Projeto Ipê", da 
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo e da Fundação Padre 
Anchieta, com cursos pura atualização e aperfeiçoamento do magistério de 
1º e 2º Graus, utilizando–se de multimeios. 

1988 "Verso e Reverso – Educando o Educador": curso por correspondência para 
capacitação de professores de Educação Básica de Jovens e Adultos/ MEC 
Fundação Nacional para Educação de Jovens e Adultos (EDUCAR), com 
apoio de programas televisivos através da Rede Manchete. 

1991 O "Projeto Ipê" passa a enfatizar os conteúdos curriculares. A Fundação 
Roquete Pinto, a Secretaria Nacional de Educação Básica e secretarias 
estaduais de Educação implantam o Programa de Atualização de Docentes, 
abrangendo as quatro séries iniciais do ensino fundamental e alunos dos 
cursos de formação de professores. Na segunda fase, o projeto ganha o 
titulo de "Um salto para o futuro". 

1992 O Núcleo de Educação a Distância do Instituto de Educação da UFMT 
(Universidade Federal do Mato Grosso), em parceria com a Unemat 
(Universidade do Estado do Mato Grosso) e a Secretaria de Estado de 
Educação e com apoio da Tele-Universite du Quebec (Canadá), criam o 
projeto de Licenciatura Plena em Educação Básica: 1º a 4º series do 1º 
grau, utilizando o EAD. O curso é iniciado em 1995. 

1996 Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Regulamenta a EAD no Brasil. 

Fonte: Adaptado de Telebrasil (2011) 

Pelo quadro, é possível observar que a educação a distância teve um avanço 

significativo, impulsionado não só pela criação de leis e pelo avanço tecnológico e 

pedagógico, mas principalmente pela necessidade de uma educação que se 

tornasse uma alternativa às exigências sociais e pedagógicas da época: formação e 

qualificação das pessoas adultas, desenvolvimento de um meio de trabalho 
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colaborativo e educativo, de discussões e de interações entre alunos, ajudando-os a 

construir, autônoma e ativamente, o seu conhecimento. 

1.3 A Regulamentação da EAD: As Leis Brasileiras 

 

Como vimos, com o crescimento da EAD, houve a necessidade de 

regulamentar tal modalidade de ensino. Isso foi feito por meio de leis que 

apresentaram e nortearam os princípios gerais para desenvolvê-la no Brasil. 

Uma dessas leis é a Lei nº 9.394 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB), de 20 de dezembro de 1996. Em seu artigo 80, há a seguinte 

determinação: 

Art. 80.  O Poder Público incentivará o desenvolvimento e a 
veiculação de programas de ensino a distância, em todos os níveis e 
modalidades de ensino, e de educação continuada.  
§ 1º A educação a distância, organizada com abertura e regimes 
especiais, será oferecida por instituições especificamente 
credenciadas pela União. 
§ 2º  A União regulamentará os requisitos para a realização de 
exames e registro de diploma relativos a cursos de educação a 
distância. 
§ 3º As normas para produção, controle e avaliação de programas de 
educação a distância e a autorização para sua implementação 
caberão aos respectivos sistemas de ensino, podendo haver 
cooperação e integração entre os diferentes sistemas. 
§  4º  A educação a distância gozará de tratamentos diferenciados, 
que incluirá: 
I - custos de transmissão reduzidos em canais comerciais de 
radiofusão sonora e de sons e imagens;  
II - concessão de canais com finalidades exclusivamente educativas; 
III  - reserva de tempo mínimo, sem ônus para o Poder Público, pelos 
concessionários de canais comerciais.  

Por meio desse fragmento, observamos que a lei reconhece a modalidade de 

Educação a Distância como processo positivo de formação do cidadão brasileiro e 

que poderá ser aplicada em todos os níveis e modalidades educacionais. Além 

disso, essa lei determina que a EAD, no Brasil, terá uma regulamentação própria e 

que o credenciamento das instituições que desejam trabalhar com essa modalidade 

será feito pela União. 

http://www.unifebe.edu.br/02_ead/leis_ead_brasil/lei_n9394_LDB.pdf
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Ainda na LDB, no artigo 81, diz que é permitida a organização de cursos ou 

instituições de ensino experimentais, desde que obedecidas às disposições da lei. 

Como comenta Nunes (1994), esse dispositivo dá permissão às organizações e às 

instituições para desenvolverem experiências pedagógicas de introdução gradual da 

cultura EAD através da modalidade semi-presencial:  

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.9.394/96, e no disposto 
nesta Portaria (MEC, Portaria 4.059, 2004).  

Nesse sentido, as instituições de Ensino Superior passaram a ofertar 

disciplinas parcial ou integralmente a distância seguindo as disposições do Art. 1º, 

parágrafo 2º: “Poderão ser ofertadas as disciplinas no caput, integral ou 

parcialmente, desde que esta oferta não ultrapasse 20% (vinte por centro) da carga 

horária total do curso” (MEC, Portaria 4.059, 2004). 

O artigo 81 foi regulamentado pela Portaria Ministerial, nº 4.059, de 
10 de dezembro de 2004. No artigo 1º e parágrafos 1º e 2º dessa 
Portaria, encontramos a autorização do MEC para as Instituições de 
Ensino Superior oferecerem disciplinas integrantes do currículo que 
utilizem modalidade semi-presencial. Logo em seguida, encontramos 
no Parágrafo Primeiro a caracterização da modalidade semi-
presencial como quaisquer atividades didáticas, módulos ou 
unidades de ensino e aprendizagem centrados na auto-
aprendizagem e com a mediação de recursos didáticos organizados 
em diferentes suportes de informação que utilizem tecnologias de 
comunicação remota. E também estabelece uma porcentagem limite 
de disciplinas por curso. A oferta não pode ultrapassar 20% (vinte por 
cento) da carga horária total do curso (NUNES, 1994, p. 22). 

 Além da LDB e da Portaria nº 4.059 (MEC, 2004), há outras leis que 
regulamentam a EAD no Brasil6: 

Quadro 2: Leis que regulamentam a EAD no Brasil 

Portaria nº 4.361, 
de 29 de dezembro 

de 2004. 

Trata sobre os processos de credenciamento e reconhecimento de 
cursos. 

Decreto nº 5.622, 
de 19 de dezembro 

Regulamenta o art. 80 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 

                                                 
6
 Para obter uma lista mais completa, ver site oficial do Ministério da Educação: 

<http://mec.gov.br/sesu/ftp/EAD>. 

http://www.unifebe.edu.br/02_ead/leis_ead_brasil/port_ministerial_n4059_aulas_semi_presenciais.pdf
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2005. que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 

Lei nº 11.273, de 6 
de fevereiro de 

2006. 

Autoriza a concessão de bolsas de estudos e de pesquisa à 
participantes de programas de formação inicial e continuada de 
professores para a educação básica. 

Decreto nº 5.773, 
de 9 maio de 2006. 

Dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e 
avaliação de instituições de educação superior e cursos superiores 
de graduação e sequenciais no sistema federal de ensino. 

Decreto nº 5.800, 
de 8 de junho de 

2006. 

Dispõe sobre o Sistema Universidade Aberta do Brasil – UAB. 

Portaria Normativa 
nº 02, de 10 de 

janeiro de 2007. 

Dispõe sobre os procedimentos de regulação e avaliação da 
educação superior na modalidade a distância. 

Decreto nº 6.303, 
de 12 de dezembro 

2007. 

Altera dispositivos dos Decretos n. 5.622, de 19 de dezembro de 
2005, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e 
5.773, de 9 de maio de 2006, que dispõe sobre o exercício das 
funções de regulação, supervisão e avaliação de instituições de 
educação superior e cursos superiores de graduação e sequenciais 
no sistema federal de ensino. 

Resolução 
CD/FNDE Nº 24, de 

4 de junho de 
2008. 

Estabelece orientações e diretrizes para o apoio financeiro às 
instituições de ensino participantes do Sistema Universidade Aberta 
do Brasil, vinculado a CAPES e à Secretaria de Educação a 
Distância do Ministério da Educação, nos exercícios de 2008/2009. 

Resolução 
CD/FNDE nº 26, de 

5 de junho de 
2009. 

Estabelece orientações e diretrizes para o pagamento de bolsas de 
estudo e de pesquisa a participantes da preparação e execução dos 
cursos dos programas de formação superior, inicial e continuada no 
âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), vinculado à 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior  
(Capes), a serem pagas pelo FNDE a partir do exercício de 2009. 

Fonte: UEMS (2011) 

1.4 Por que Educação a Distância? Vantagens e Desvantagens da EAD 

Preti (1996) aponta que existem duas propostas concretas quanto à utilização 

da EAD: a primeira se refere à LDB (9394/96), que incentiva a criação de sistemas 

cuja base seja o ensino individualizado; e a segunda relacionada ao Consórcio 

Interuniversitário de Educação Continuada e a Distância/BRASILEAD, que vem se 

consolidando, desde novembro de 1993, quando da assinatura do convênio entre o 

MEC e as Universidades Brasileiras, com o objetivo de implantar um sistema de 

EAD no Brasil. 
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Para Crepalde (2003), a Educação a Distância possui inúmeros benefícios, 

dentre os quais: maior flexibilidade de tempo e espaço; maior abrangência e 

velocidade do acesso às informações; acesso a diferentes mídias e fontes de 

informações, possibilitando “a multiplicação de seus efeitos numa perspectiva de 

massa e a baixo custo” (LUCKESI, 2001, p. 40). 

Somado a esses benefícios, Preti (1996) lembra que a EAD é uma 

modalidade de educação que pode possibilitar um atendimento de qualidade, 

favorecendo o acesso ao ensino, constituindo-se assim em uma forma de 

democratização do saber, pois 

oferece serviços educativos aos quais não tiveram acesso diversos 
setores ou grupos da população, por inúmeros motivos, tais como: 
localização geográfica ou situação social, falta de oferta de 
determinados níveis ou cursos na região onde moram ou ainda 
questões pessoais, familiares ou econômicas, que impossibilitam o 
acesso ou continuidade do processo educativo (PRETI, 1996, p. 19). 

Além disso, o autor elenca outras vantagens oferecidas pela EAD: 

- A abertura: uma diversidade e amplitude de oferta de cursos, com a 
eliminação do maior número de barreira e requisitos de acesso, 
atendendo a uma população numerosa e dispersa, com níveis e 
estilos de aprendizagem diferenciados, para atender à complexidade 
da sociedade moderna; 
- A flexibilidade: de espaço, de assistência e tempo, de ritmos de 
aprendizagem, com distintos itinerários formativos que permitam 
diferentes entradas e saídas e a combinação trabalho/estudo/família, 
favorecendo, assim, a permanência em seu entorno familiar e 
laboral; 
- A adaptação: atendendo às características psicopedagógicas de 
alunos que são adultos; 
- A eficácia: o estudante, estimulado a se tornar sujeito de sua 
aprendizagem, a aplicar o que está apreendendo e a se autoavaliar, 
recebe um suporte pedagógico, administrativo, cognitivo e afetivo, 
através da integração dos meios e uma comunicação bidirecional; 
- A formação permanente: há uma grande demanda, no campo 
profissional e pessoal, para dar continuidade à formação recebida 
“formalmente” e adquirir novas atitudes, valores, interesses, etc. 
- A economia: evita o deslocamento, o abandono do local de 
trabalho, a formação de pequenas turmas e permite uma economia 
de escala (PRETI, 1996, p. 26-27). 

Comassetto e Carvalho (2011) também elencam algumas contribuições da 

Educação a Distância. Para esses autores, além dos benefícios já citados, há ainda 
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outros, relacionados mais diretamente aos alunos e a instituição: aumento da 

comunicação e interação de forma multidirecional, viabilização de técnicas de ensino 

e de aprendizagem centradas no aluno, disponibilidade de acesso ao material do 

curso a qualquer hora, avaliação contínua do progresso do aluno e a redução de 

trabalhos administrativos. 

Embora apresente muitos benefícios, Crepalde (2003) enfatiza que, do ponto 

de vista social, o ensino a distância pode esbarrar em algumas dificuldades, como: 

ausência de microcomputador com acesso à web nas casas dos alunos; uso de 

internet discada. Além disso, Mattar (2012) comenta que as condições de trabalho 

dos tutores em Educação a Distância é ruim: o salário é indecoroso, o professor 

atua, muitas vezes, como um monitor, e o modelo de EAD adotado pela maioria das 

instituições de ensino é conteudista, fordista, industrial e instrucional (MATTAR, 

2012). Preti (1996) lembra também que, no Brasil, não há uma cultura de EAD, o 

que, muitas vezes, gera resistência e pré-conceito: 

Nos países do terceiro mundo, existe, também, uma não 
credibilidade quanto ao produto desta modalidade, quando a sua 
seriedade, a sua eficiência e eficácia [devido a] não existência de 
uma “cultura de autodidatismo”. Há um certo “pré-conceito” difuso em 
relação a EAD. Resistências e não compreensão clara e exata do 
que seja Educação a Distância são encontradas no seio das próprias 
universidades (PRETI, 1996, p. 23). 

Belloni (2006) também elenca outros problemas, como: 

A produção de um curso e seus materiais exige um longo trabalho de 
preparação, planejamento, realização e distribuição, que pode afetar 
negativamente as condições de estudo e a motivação do estudante 
(dificuldade de acesso aos materiais, demora nas respostas sobre as 
dúvidas ou avaliações formativas7). Para o professor, esta separação 
no tempo pode prejudicar seu desempenho e a qualidade de seu 
trabalho, seja pelo desconhecimento das necessidades do aluno, 
seja pela obsolescência ou impropriedade de currículos, ou pela falta 
de retorno que lhe permita corrigir distorções (BELLONI, 2006, p. 55). 

                                                 
7
 De acordo com Gonzales (2005, p. 14), a avaliação formativa visa avaliar o rendimento do aluno 

durante o processo de aprendizagem em um curso, módulo ou em um tópico determinado para 
estudo. Por meio dessa avaliação, é possível detectar falhas ou dificuldades ao longo do processo 
em um programa de estudo em EAD. 
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Mesmo com algumas desvantagens, Alonso (1996) enfatiza que a educação a 

distância tem em sua base a ideia de democratização8 e facilitação do acesso à 

escola. Nesse sentido, pode ser um eficiente sistema de Educação Permanente, 

“demanda que a sociedade nos impõe hoje, como forma de superação de problemas 

relativos ao desenvolvimento econômico e tecnológico que vivenciamos” (ALONSO, 

idem, p. 58). 

1.5 Elementos Constitutivos da Educação a Distância 

As plataformas virtuais de apoio ao ensino e aprendizagem, no contexto da 

EAD, “são cenários que envolvem interfaces instrucionais para a interação de 

aprendizes. Incluem ferramentas para atuação autônoma e automonitorada, 

oferecendo recursos para aprendizagem coletiva e individual” (VIEIRA; LUCIANO 

2002, p.2). Por promoverem um ensino e aprendizagem caracterizado por uma 

separação espaço-temporal do professor e do aluno, as plataformas de EAD 

requerem técnicas especiais de desenho de curso, técnicas especiais de instrução, 

métodos especiais de comunicação através de eletrônica e outras tecnologias, bem 

como arranjos essenciais organizacionais e administrativos (COMASSETTO; 

CARVALHO, 2011). 

Em linhas gerais, podemos dizer que essas plataformas são constituídas de 

elementos ligados tanto ao modo como é realizado o ensino e aprendizagem, como 

à própria caracterização e organização do sistema. Sobre os primeiros, Preti (1996) 

comenta: 

- A distância física professor-aluno: a presença física do professor ou 
do autor, isto é do interlocutor, da pessoa com quem o estudante vai 
dialogar não é necessária e indispensável para que se dê a 
aprendizagem. Ela se dá de outra maneira, “virtualmente”; 
- Estudo individualizado e independente: reconhece-se a capacidade 
do estudante de construir seu caminho, seu conhecimento por ele 
mesmo, de se tornar autodidata, ator e autor de suas práticas e 
reflexões; 
- Um processo de ensino e aprendizagem mediatizado: a EAD deve 
oferecer suportes e estruturar um sistema que viabilizem a 

                                                 
8
 Para Luckesi (2001, p.42) democratização da educação significa acesso, permanência e qualidade. 

Para que a educação intencional seja democratizada é preciso que todo cidadão efetivamente tenha 
acesso a ela, ter acesso é o início, importa permanecer e aprofundar no seio da cultura que se 
veicula através dessa educação. Por último, é preciso ter acesso e permanência em algo de 
qualidade satisfatória. 
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incentivem a autonomia dos estudantes nos processos de 
aprendizagem. E isso acontece “predominantemente através do 
tratamento dado aos conteúdos e formas de expressão mediatizados 
pelos materiais didáticos, meios tecnológicos, sistema de tutoria e de 
avaliação” (MAROTO, 1995); 
- O uso de tecnologias: os recursos técnicos de comunicação, que 
hoje têm alcançado um avanço espetacular (correio, rádio, TV, 
hipermídia interativa, Internet), permitem romper com as barreiras 
das distâncias, das dificuldades de acesso à educação e dos 
problemas de aprendizagem por parte dos alunos que estudam 
individualmente, mas não isolados e sozinhos. Oferecem 
possibilidades de se estimular e motivar o estudante, 
armazenamento e divulgação de dados, de acesso às informações 
mais distantes e com uma rapidez incrível; 
- A comunicação bidirecional: o estudante não é mero receptor de 
informações, de mensagens, apesar da distância, busca-se 
estabelecer relações dialogais, criativas, críticas e participativas 
(PRETI, 1996, p. 25- 26). 

Observamos que, na Educação a Distância, a relação educativa entre o 

estudante e o professor não ocorre face a face, mas é mediada por meio de diversos 

recursos. Além disso, por ser uma alternativa pedagógica de grande alcance, deve 

utilizar e incorporar as novas tecnologias como meio para alcançar os objetivos das 

práticas educativas, sempre buscando ser “uma modalidade de se fazer educação, 

de se democratizar o conhecimento [...] fundamentada em uma racionalidade ética, 

solidária e compromissada com as mudanças sociais” (PRETI, 1996, p. 27). 

Em relação à caracterização e organização do sistema, podemos elencar as 

seguintes características/componentes gerais:  

- O professor tutor/autor: profissional docente que conta 
simultaneamente com duas características essenciais: domínio do 
conteúdo técnico-científico e habilidade para estimular o participante 
a buscar respostas; 
-  O aluno: que é um adulto que irá aprender a distância; 
- O material didático: o elo de diálogo do estudante com o autor, com 
o professor, com suas experiências, com sua vida mediando seu 
processo de aprendizagem; 
- O Centro de Educação a Distância (CEAD): composto por uma 
equipe de especialistas em EAD, Tecnologia Educacional, 
Comunicação e Multimídia, para oferecer todos os suportes 
necessários ao funcionamento do sistema de EAD (PRETI, 1996, p. 
29). 

Behar, Passerino e Bernardi (2007, p. 05) apontam que para organizar um 

sistema de Educação a Distância é necessária uma arquitetura pedagógica 

constituída por: (1) fundamentação do planejamento/proposta pedagógica 
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(aspectos organizacionais): na qual estão incluídos os propósitos da aprendizagem, 

organização do tempo e do espaço e expectativas na relação da atuação dos 

participantes ou da também chamada organização social da classe, (2) conteúdo - 

materiais instrucionais e/ou recursos informáticos utilizados - objetos de 

aprendizagem, software e outras ferramentas de aprendizagem – (3) atividades, 

interações, procedimentos de avaliação e a organização de todos esses 

elementos numa sequência didática para a aprendizagem (aspectos metodológicos); 

(4) definição da plataforma de EAD e suas funcionalidades (aspectos tecnológicos). 

Além desses, há a necessidade de um “novo tipo de educador” (PRETI, 1996, 

p. 28), com capacidade técnica (desenho e avaliação dos cursos), orientadora 

(estimular, motivar, ajudar o aluno), facilitadora (do êxito da aprendizagem e da 

utilização eficaz de todos os meios promovedores do ensino e aprendizagem online) 

e de reconhecimento (conhecer as características, necessidades e demandas do 

alunado para utilizar as técnicas específicas visando formar alunos adultos para uma 

realidade cultural e técnica em constante transformação). 

No próximo capítulo falaremos mais especificamente sobre esse “novo 

educador” e da sua importância para o ensino e aprendizagem a distância. 
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CAPÍTULO 2 

O PROFESSOR-TUTOR 

 

2.1 A necessária formação do professor para a Educação a Distância  

Muitos estudiosos da EAD criticam veementemente a lógica tradicional e 

linear de transmissão de conteúdos que caracterizam alguns cursos de EAD, por 

isso reforçam a necessidade de uma formação consistente e especializada para a 

atuação na EAD: 

Uma das nossas maiores preocupações é a formação de tutores: dar 
aula a 50 alunos durante duas horas é um trabalho para o qual 
qualquer docente latino-americano está preparado. Atender a 50 
alunos ao longo de um curso por via eletrônica (suas perguntas 
particulares, suas produções individuais, seus problemas de 
compreensão diferentes, suas expectativas singulares), sendo um 
orientador e motivador acadêmico é um problema que ainda não 
estamos preparados a enfrentar [...] [assim], torna-se imprescindível 
que o orientador acadêmico tenha uma formação especial, em 
termos dos aspectos político-pedagógicos da educação à distância e 
da proposta teórico-metodológica do curso que ajudará a construir 
(VIGNERON, 2003, p.21-22). 

Oliveira (2010) aponta que os elementos didáticos como: a concepção 

filosófica do curso, a organização didático-pedagógica, os métodos e técnicas 

utilizados, a aula em si, o aluno, o professor, os mecanismos de interação e 

avaliação, passam a ser reconfigurados na EaD. Neste caso, a autora afirma que a 

relação entre espaço e tempo exerce um papel determinante em tal processo, ao 

definir-se que os atores estejam em espaços e, às vezes, tempos distintos. Ou seja, 

a distância física e temporal traz, como consequência, outras possibilidades de 

interação e de reconfiguração à ação didática do professor.  

Lima e Machado (2011) enfatizam que o professor9 do curso a distância deve 

possuir uma postura diversa daquela que usualmente se tem nos cursos 

presenciais. 

                                                 
9
 Peixoto e Leurquin (2009, p. 126), diferenciam professor-tutor do professor conteudista: o tutor seria 

o professor que ministraria a disciplina, sendo responsável pelo acompanhamento da turma, pela 
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Na EAD o mecanismo de interação virtual deve transpor a cômoda e 
rotineira prática instrucionista na perspectiva de outras formas de 
atuação pedagógica que estimulem a criatividade e valorizem o 
espírito empreendedor na busca de superação da transmissão de um 
conhecimento em forma de conteúdo pronto e elaborado. [Desta 
forma, é preciso que o professor se constitua como] um „novo 
educador‟ [...] este novo educador deverá conhecer as 
características, necessidades e demandas do alunado [...] 
desenvolvendo atitudes orientadoras e de respeito às necessidades 
dos estudantes, além de dar-se conta de que sua função é de formar 
alunos adultos para uma realidade cultural e técnica em constante 
transformação (LIMA; MACHADO, 2011, p.03-04). 

Nesse sentido, o “novo professor” precisaria possuir determinadas 

competências que o capacitariam a ajustar sua didática de forma a torná-lo um 

mediador do conhecimento, trabalhando com ferramentas, síncronas (em tempo 

real) e assíncronas, que priorizassem o diálogo entre professor e aluno (e entre 

aluno-aluno e o aluno-conteúdo), favorecendo a interação e a interatividade de 

muitos com muitos, de modo a propiciar a construção coletiva e colaborativa do 

conhecimento.  

O professor tem a função de desempenhar um papel tutorial para 
que o aluno vença barreiras que possam surgir ao estudar sozinho 
[...] deve estar sempre presente, seja tirando dúvidas com relação ao 
conteúdo, seja orientando a utilização da sala de aula virtual e das 
ferramentas de aprendizagem [...] [deve, ainda, motivar] a interação 
no processo de aprendizagem, favorecendo o desencadear de novos 
conhecimentos e pensamentos. (LIMA; MACHADO, 2011, p.05) 

Para Preti (1996), os professores de EAD devem respeitar a autonomia da 

aprendizagem de cada aluno, buscando, constantemente, orientar, dirigir e 

supervisionar o processo de ensino e aprendizagem, garantindo, ainda, a efetivação 

da avaliação do curso em todos os níveis. Nesse sentido, como lembram Gomes et. 

al (2006), os professores não podem mais, simplesmente, disseminar informações. É 
                                                                                                                                                         
aplicação e correção das avaliações; já o professor conteudista seria o responsável pelas aulas 
virtuais e pelo bom andamento da disciplina, uma vez que construiria o material, elaboraria as provas, 
orientando os tutores. Belloni (1999) também divide os professores de EAD em três grandes grupos, 
de acordo com a função de cada um: o primeiro grupo seria responsável pela concepção e realização 
do curso e materiais, o segundo asseguraria o planejamento e organização da distribuição de 
materiais e da administração acadêmica (avaliação), e o terceiro responsabilizar-se-ia pelo 
acompanhamento do estudante durante o processo de aprendizagem (aconselhamento) (BELLONI, 
1999, p. 84). Neste trabalho, tendo em vista a nossa própria prática docente (professor conteudista e 
professor tutor), quando nos referirmos ao professor-tutor, estaremos falando sobre o docente que 
não só tutoria as aulas, mas que também participa (parcial ou integralmente) da elaboração dos 
conteúdos/atividades ministrados. 
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preciso ter, além dos conhecimentos teóricos e tecnológicos, uma abertura para o 

comunicacional, deixando o aluno expor suas ideias, trilhando seus próprios 

caminhos.  

Uma grande preocupação normalmente associada à aprendizagem a 
distância é a falta de interação do aprendiz. As capacidades da Web 
tornam possível a aprendizagem ativa em um ambiente de 
aprendizagem a distância, [no entanto], os cursos devem encorajar a 
reflexão do aluno, proporcionar controle sobre a aprendizagem e 
direcionar a atenção ao conteúdo. [...] Os recursos multimídia 
(gráficos, vídeos, som e animações) da Internet acrescentam riqueza 
aos programas a distância, mas não asseguram essa interação10 
(FAUSTINI, 2001, p.252 - 253). 

Para Dion (apud PRETI, 1996), o professor da Educação a Distância, 

necessita de: 

um conhecimento de base do conteúdo, é um facilitador que ajuda o 
estudante a compreender os objetivos do curso, um observador que 
reflete e um conselheiro sobre os métodos de trabalho, um psicólogo 
que é capaz de compreender as questões e as dificuldades do 
aprendiz e de ajudá-lo a responder de maneira adequada e, 
finalmente, um especialista em avaliação formativa (DION, 1985, 
apud PRETI, 1996, p. 42-43).  

Pelo exposto, observamos que o professor de EAD necessita, além dos 

conhecimentos específicos de sua disciplina e saberes técnicos para atuar na 

plataforma, capacidades de ordem socioafetiva, pois 

muitos estudantes encontram dificuldades para responder às 
exigências de autonomia em sua aprendizagem, dificuldades de 
gestão do tempo, de planejamento e de autodireção colocadas pela 
aprendizagem autônoma. Muitos se acham despreparados, têm 
problemas de motivação, tendem a se culpar pelos insucessos e têm 
dificuldades de automotivação (PAUL, 1990, apud BELLONI, 2006, p. 
45). 

Por isso, Belloni (2006) afirma que, atualmente, o maior desafio da Educação 

a Distância é a promoção de técnicas socioafetivas ligadas às estratégias de contato 
                                                 
10

 Há dois tipos de interações possíveis: síncronas e assíncronas. As primeiras ocorrem quando 
alunos e professor encontram-se conectados no mesmo tempo real, ou seja, quando estão online. 
Algumas das ferramentas que promovem interações síncronas são: chats, videoconferência. Já as 
interações assíncronas são aquelas que ocorrem quando alunos e professor não estão conectados 
online, interagindo em tempos diferentes. Algumas ferramentas que promovem esse tipo de interação 
são: e-mail, listas de discussão, fóruns (FAUSTINI, 2001, p. 253). 
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e interação com os estudantes, pois “a motivação e a autoconfiança do aprendente 

são condições sine qua non do êxito de seus estudos” (BELLONI, 2006, p. 45).  

Nesse sentido, o professor passa a ser a figura chave da EAD, a vertente 

humana do processo de ensino e aprendizagem, não simplesmente porque facilita a 

compreensão do aluno em relação ao material didático, mas porque, ao promover a 

comunicação e o diálogo, supera as limitações da ausência do professor-educador 

presencial, rompe com o possível isolamento do estudante e introduz a perspectiva 

humanizadora em um processo mediado pelos meios tecnológicos (PRETI, 1996). 

Por possuir esse papel fundamental para a qualidade e concretização do 

ensino e aprendizagem online, Belloni (2006) comenta que a formação de 

professores-tutores para a EAD deve estar organizada de forma a atender a 

necessidade de atualização deste profissional em três grandes dimensões: 

1) Pedagógica: refere-se às atividades de orientação, 
aconselhamento e tutoria e inclui o domínio de conhecimentos 
relativos ao campo específico da pedagogia, isto é, aos processos de 
aprendizagem e de conhecimentos oriundos da psicologia, ciências 
cognitivas, humanas, tendo como enfoque as teorias construtivistas e 
as metodologias ativas e como finalidade desenvolver capacidades 
relacionadas com a pesquisa e a aprendizagem autônoma, que o 
professor precisa experimentar em sua própria formação para 
desenvolver com seus alunos; 
2)   Tecnológica: abrange as relações entre tecnologia e educação 
em todos os seus aspectos: utilização dos meios técnicos 
disponíveis, que inclui a avaliação, a seleção dos materiais e a 
elaboração de estratégias de usos, bem como a produção de 
materiais pedagógicos utilizando estes meios, isto é, o conhecimento 
das suposições metodológicas que a utilização destes meios implica 
e a capacidade de tomar decisões sobre o uso e a produção de tais 
materiais; 
3)   Didática: diz respeito à formação específica do professor em 
determinado campo científico e à necessidade constante de 
atualização quanto à evolução da disciplina, atualização esta que 
deve estar relacionada com a dimensão tecnológica, pois deve 
referir-se também ao uso de materiais didáticos em suportes técnicos 
(BELLONI, 2006, p. 79-80). 

Bernardino (2011) também aponta que, por ser um educador importantíssimo 

para o bom funcionamento do curso e, assim, para o ensino e aprendizagem online, 

ele necessita de algumas competências específicas: técnica, gerencial e 

pedagógica. 
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Na dimensão técnica, o domínio dos recursos tecnológicos utilizados 
no curso, juntamente com a capacidade de socialização desses 
saberes com os cursistas; domínio de procedimentos para a 
confecção de relatórios técnicos sobre o curso. Na dimensão 
gerencial, a habilidade de planejamento a curto e médio prazo; 
prontidão na reformulação de estratégias para a solução de 
problemas; autonomia na tomada de decisões. Já, na dimensão 
pedagógica, o tutor deve ter o domínio do conteúdo específico a ser 
trabalhado; habilidade para estimular a busca de resposta pelo 
participante; disposição para continuar aprendendo; domínio de 
técnicas motivacionais aplicáveis à EaD; domínio e conhecimento 
dos recursos didáticos disponíveis; domínio dos critérios e da 
perspectiva de avaliação embutidos no curso (BERNARDINO, 2011, 
p. 04). 

Pelo exposto, percebe-se quão importante é a formação do professor para 

atuar na Educação a Distância. Mediano (apud PRETI, 1996, p. 46), reconhecendo 

tal importância, defende a urgente necessidade de profissionalização do tutor, com 

uma formação permanente e uma remuneração digna e adequada à sua função e 

importância para/nesta modalidade de ensino. 

2.2 O papel e a função do professor na Educação a Distância 

Belloni (2006) defende que, na Educação a Distância, o papel, a função e a 

tarefa dos docentes são, necessariamente, diferentes daquelas do ensino presencial 

convencional, isso porque, com o uso mais intenso dos meios tecnológicos de 

comunicação e informação, o ensino se torna algo mais complexo, exigindo a 

segmentação do ato de ensinar, transformando o professor de uma entidade 

individual em uma entidade coletiva. 

Como resultado desta divisão do trabalho, as funções docentes vão 
separar-se e fazer parte de um processo de planejamento e 
execução dividido no tempo e no espaço: as funções de selecionar, 
organizar e transmitir o conhecimento, exercidas nas aulas 
presenciais, correspondem em EAD à preparação e autoria de 
unidades curriculares (cursos) e de texto que constituem a base dos 
materiais pedagógicos realizados em diferentes suportes (livro-texto 
ou manual, programas em áudio, vídeo ou informática), a função de 
orientação e conselho do processo de aprendizagem passa a ser 
exercida não mais em contatos pessoais e coletivos de sala de aula 
ou atendimento individual, mas em atividades de tutoria a distância, 
em geral, individualizada, mediatizada através de diversos meios 
acessíveis (BELLONI, 2006, p. 80). 
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Além dessa segmentação do ato de ensinar, há, em tese11, o desdobramento 

da função docente, que, no ensino presencial é assegurada por um único indivíduo: 

Professor formador: orienta o estudo e a aprendizagem, dá apoio 
psicossocial ao estudante, ensina a pesquisar, a processar a 
informação e a aprender, corresponde à função propriamente 
pedagógica do professor no ensino presencial; 
Professor conceptor e realizador de cursos e materiais: prepara os 
planos de estudos, currículos e programas, seleciona conteúdos, 
elabora textos de base para unidades de cursos (disciplinas), esta 
função corresponde à função didática, isto é, à transmissão do 
conhecimento realizado em sala de aula, geralmente através de 
aulas magistrais, pelo professor do ensino presencial; 
Professor pesquisador: pesquisa e se atualiza em sua disciplina 
específica, em teorias e metodologias de ensino e aprendizagem, 
reflete sobre sua prática pedagógica e orienta e participa da pesquisa 
de seus alunos; 
Professor tutor: orienta o aluno em seus estudos relativos à disciplina 
pela qual é responsável, esclarece dúvidas e explica questões 
relativas aos conteúdos da disciplina, em geral participa das 
atividades de avaliação; 
Tecnólogo Educacional: é responsável pela organização pedagógica 
dos conteúdos e por sua adequação aos suportes técnicos a serem 
utilizados na produção dos materiais, sua função é assegurar a 
qualidade pedagógica e comunicacional dos materiais de cursos, e 
sua tarefa mais difícil é assegurar a integração das equipes 
pedagógicas e técnicas; 
Professor “recurso”: assegura uma espécie de “balcão” de respostas 
a dúvidas pontuais dos estudantes com relação aos conteúdos de 
uma disciplina ou a questões relativas à organização dos estudos ou 
às avaliações (muito solicitada na época que prece as avaliações, 
esta função é normalmente exercida pelo tutor, mas não 
necessariamente); 
Professor monitor: coordena e orienta a exploração de materiais em 
grupos de estudos (“recepção organizada”). Sua função se relaciona 
menos com o conhecimento dos conteúdos e mais com sua 
capacidade de liderança (BELLONI, 2006, p. 80). 

Em muitos cursos de Educação a Distância, essas funções são 

desempenhadas ora por um único docente (o professor-tutor: conteudista e 

orientador educacional), ora por dois professores: o professor especialista e o 

professor tutor. Por isso, para Preti (1996), do ponto de vista organizacional, 

podemos agrupar as funções docentes em três grandes grupos: 

Na fase de planejamento: o tutor participa e discute com o professor-
especialista os conteúdos a serem trabalhados no curso, o material 

                                                 
11

 Em tese porque, muitas vezes, como reconhece Preti (1996), um único docente é responsável por 

todas as funções mencionadas por Belloni (2006). 
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didático a ser utilizado e o sistema de acompanhamento e a 
avaliação dos alunos; 
Na fase de desenvolvimento do curso: o tutor tem a função primordial 
de estimular, motivar e orientar o cursista em acreditar em sua 
capacidade de organizar sua atividade acadêmica e de auto-
aprendizagem (função orientadora e motivadora). O tutor, pois, 
deverá dar-lhes os suportes metacognitivo, afetivo e motivacional 
necessários para superar os problemas que o aluno for encontrando 
ligados à sua compreensão e adaptação a esta modalidade de 
ensino para que não desanime e abandone o curso; 
Na fase posterior ao desenvolvimento do curso: o tutor fará um breve 
relato, avaliando a disciplina (quanto ao material escrito, à 
modalidade, à participação do professor especialista, ao tipo de 
avaliações realizadas, etc.) bem como o sistema posto à disposição 
para dar suporte ao processo de ensino e aprendizagem (PRETI, 
1996, p. 43-45). 

Embora, muitas vezes, o professor-tutor tenha que preparar, acompanhar e 

avaliar o desenvolvimento do curso e dos alunos, uma das suas principais funções, 

como afirma Gonzales (2005), está relacionada à motivação, orientação e garantia 

da não desistência, por parte dos alunos, do curso em andamento. Partindo dessa 

mesma reflexão e buscando verificar como os fatores motivacionais envolvidos no 

processo de ensino-aprendizagem estão presentes nos estudos sobre a EAD, 

Pavesi e Oliveira (2012, p.12-13) identificaram que “a tutoria tem papel fundamental 

como fonte de motivação e consequente facilitador da permanência dos alunos nos 

cursos, merecendo maior atenção por parte das instituições de EaD”. 

Nesse sentido, o professor-tutor, além das funções já mencionadas, precisa 

instigar a participação do aluno evitando a desistência, o desalento, o desencanto 

pelo saber, construindo um ambiente que estimule a constituição de aprendizes 

ativos e protagonistas do seu próprio processo de formação, incitando as mais 

diversas formas de participação no ambiente digital por meio de uma tutoria 

fundamentada na dialogia (DOTTA, 2006).  

Para Dotta (idem), esse processo tutorial dialógico é fundamental para o 

sucesso do ensino e aprendizagem online, já que pode ampliar a qualidade e a 

quantidade dos enunciados de professores e alunos, na medida em que, ao primar 

pela interação e diálogo, permite a (re)elaboração de significados gerados a partir 

das múltiplas vozes referidas em cada enunciação.  

Desta forma, para a autora, ao permitir e estimular o contato com outros 

dizeres, o professor acaba favorecendo a construção de constantes e novas 
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situações de aprendizagem, de novos relacionamentos interpessoais capazes de 

instigar o aluno a pensar sobre seu próprio conhecimento, compartilhando suas 

reflexões e impressões acerca dos vários dizeres ali partilhados. Desenvolve-se, 

assim, um ambiente educacional capaz de ensejar a circulação dos saberes e o 

intercâmbio de experiências, formando um sujeito aprendiz mais autônomo, criativo 

e inovador. Passa-se, por fim, de uma construção individual do conhecimento para 

uma construção conjunta e colaborativa. 

A aprendizagem é um processo individual, influenciado, contudo, por 
vários fatores, entre os quais, o grupo e as interações interpessoais; 
estas interações no grupo envolvem o uso da linguagem dialógica na 
reorganização e modificação da compreensão das estruturas 
pessoais de conhecimento sendo, portanto, ao mesmo tempo, um 
fenômeno individual e social que implica a interação entre pares e a 
troca de papeis em diferentes momentos (MORGADO, 2001, p.04). 

Daí a importância, então, não só da seleção e utilização de ferramentas de 

comunicação12 adequadas à colaboração e à interação entre os sujeitos, mas, 

igualmente, de um professor tutor capacitado para criar os estímulos necessários a 

promoção dessa dialogia e da motivação intrínseca voltada para a meta aprender.  

As preocupações em EAD iniciam com o design instrucional dos 
cursos projetados, continuam durante o desenvolvimento dos 
materiais didáticos em multimídia ou desenvolvimentos em 
hipermídia, perpassam a preocupação dos professores especialistas 
e desembocam finalmente no papel do professor tutor. Em nosso 
entendimento, este é o verdadeiro „stackholder‟ dos cursos ofertados 
na modalidade à distância, aquele elemento capaz de assegurar a 
qualidade e a eficácia de todo o processo educacional. Ele se 
apresenta como uma necessidade cada vez maior de incentivar o 
diálogo entre o estudante distante e a instituição que está oferecendo 
os cursos (MUNHOZ, 2003, p.06-07). 

O tutor precisa, então, se fazer presente no cenário coletivo da sala de aula 

virtual de modo a assumir o ensino como mediação, orientando os alunos (feedback, 

regras, apoio técnico) e mudando o eixo do ensino: da transmissão de informações 

para caminhos que levem ao ensinar a pensar e ao aprender a aprender; fazendo, 

por meio de práticas afetivas, com que o aluno sinta-se integrado à instituição de 

                                                 
12

 No capítulo 4 deste trabalho falaremos sobre algumas ferramentas que o tutor poderá utilizar para 
fomentar a colaboração e interação online. 
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modo que participe mais, desenvolvendo uma aprendizagem ativa, crítica e 

comunicativa. 

O que parece ser fundamental para os estudantes é a demonstração, 
da parte do professor, que este é ativo na análise/leitura das 
discussões em curso. Por outro lado, o professor virtual modela o 
contexto de interação e de aprendizagem através do seu 
comportamento e da sua participação. Os estudantes percebem o 
pedido/incentivo à participação pela observação que efetuam dos 
níveis de participação do professor. Esse tipo de comportamento por 
parte do professor possibilita a prevenção de um certo isolamento 
que os alunos podem eventualmente sentir (MORGADO, 2001, p.14). 

O tutor, nesse ínterim, assume um “papel fundamental no processo ensino e 

aprendizagem online, pois media as ações pedagógicas de interação entre 

professores, alunos, conteúdos e ambientes” (SOEIRA, 2011, p.03), favorecendo a 

concretização dos princípios de autonomia e aprendizagem, contribuindo para a 

criação de espaços colaborativos de aprendizagem. 

Ao realizar pontes entre os cursistas, o ambiente, o processo de 
aprendizagem e colaboração, o tutor firma-se no papel de mediador, 
ouvindo, negociando e ajustando, ou seja, torna-se elemento chave, 
dinâmico e essencial na harmonização de todo processo ensino e 
aprendizagem (SOEIRA, idem, p. 03). 

Para a autora, as funções dos tutores são claras e imprescindíveis ao 

sucesso do ensino e aprendizagem online: devem ajudar os alunos a planejarem 

seus trabalhos, acompanhando, monitorando e dando feedback dessas produções, 

atuando como animador e motivador. Tendo atributos éticos e psicológicos; devem, 

ainda, acompanhar as atividades de cada aluno no curso, procurando sempre 

orientá-los quanto ao desenvolvimento de estratégias de estudos autônomo; devem, 

por fim, possuir competências para organizar pesquisas criativas, situações 

provocativas que resultem na melhoria do processo de ensino e aprendizagem. 

O tutor precisa aprender a otimizar a comunicação educativa para 
que haja dialogicidade, cumplicidade e afetividade entre os 
envolvidos no processo de construção do conhecimento a distância. 
Estas formas de lidar com a construção do conhecimento e seus 
desdobramentos exigem metodologias e ações diferenciadas que 
são inéditas para alguns docentes [...] Ao romper com a transmissão 
monológica de conteúdos, o tutor se converte em formulador de 
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problemas, provocador de interrogações, coordenador de equipes de 
trabalho e sistematizador de experiências (HACK, 2009, p.121). 

Para Gonzales (2005), a notável relevância e complexidade do papel do tutor 

nos programas de Educação a Distância demonstram a necessidade de um perfil 

profissional com habilidades e competências quase paradigmáticas, pois, espera-se 

que esse profissional tenha, além de domínio da política educativa da instituição em 

que está inserido e conhecimento atualizado das disciplinas sob sua 

responsabilidade, uma “sedução pedagógica” adequada ao/para o processo 

educativo.  

No cenário da EAD, o papel do tutor extrapola os limites conceituais, 
impostos na sua nomenclatura, já que ele, em sua missão precípua, 
é educador como os demais envolvidos no processo de gestão, 
acompanhamento e avaliação dos programas. O tutor é o tênue fio 
de ligação entre os extremos do sistema instituição-aluno. O contato 
a distância impõe o aprimoramento e fortalecimento permanente 
desse elo, sem o qual se perde o foco. A relação pedagógica 
conclama uma construção cotidiana. Sozinho, o aprendiz caminha 
vacilante, perdendo o rumo desejado. Nisso, o tutor pode ampará-lo, 
conduzi-lo e encaminhá-lo. À medida que o processo de 
aprendizagem se efetiva, a relação do aluno com o tutor muda, 
aprofunda-se, estreitando o laço afetivo e propiciando a 
permeabilidade educativa [...]. Um caminho e uma alternativa 
encontrados pelo tutor em EAD para a consecução de sua missão 
educativa é a sedução pedagógica (GONZALES, 2005, p.80). 

Para o autor, essa sedução ocorreria não só pelo uso adequado dos meios de 

comunicação (imagens, sons, movimentos), mas, igualmente, pelo carisma e 

simpatia do docente, manifestados por meio de suas interações. Ao “seduzir”, 

intencionalmente, o aprendiz, o tutor o cativaria e fomentaria a construção de uma 

relação de respeito e confiança entre eles, despertando, no aluno, o amor pelo 

conteúdo, auxiliando-o a superar os obstáculos de sua aprendizagem e levando-o, 

por fim, ao caminho desejado. 

Por isso, é essencial que o professor-tutor “tenha, dentre outras qualidades, 

facilidade de comunicação, dinamismo, criatividade, liderança e iniciativa para 

realizar, com eficácia, o trabalho de facilitador junto ao grupo de alunos sob sua 

tutoria” (GONÇALES, 2005, p. 81). 
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A capacidade para atuar como mediador e conhecer a realidade de 
seus alunos em todas as dimensões (pessoal, social, familiar e 
escolar) é de fundamental importância para que, de algum modo, 
ofereça possibilidades permanentes de diálogo, sabendo ouvir, 
sendo empático e mantendo uma atitude de cooperação, e possa 
proporcionar experiências de melhoria de qualidade de vida, de 
participação, de tomada de consciência e de elaboração dos próprios 
projetos de vida. Com o enfoque de uma tutoria que procura captar a 
atenção do aluno, é importante que o tutor demonstre competência 
individual e de equipe para analisar realidades, formulando planos de 
ação coerentes com os resultados analíticos e de avaliação, e 
mantendo, desse modo, uma atitude reflexiva e crítica sobre a teoria 
e a própria prática educativa envolvida no processo (GONÇALES, 
2005, p.81). 

Pelo exposto, observamos que o tutor deve ser um profissional  aberto, 

humano, que, constantemente, busca se aperfeiçoar, buscando novos 

conhecimentos, estando apto a aprender a aprender e sempre preocupado em dar 

apoio e est imular seus alunos . Deve ser,  assim, um facilitador 

pedagógico e não um transmissor de informações.  

O tutor [é] o protagonista da ação educativa, por fazer o elo entre o 
aluno e o professor. Aquele que permite a construção coletiva, 
construindo novos saberes e novos olhares sobre o real. De maneira 
síncrona ou assíncrona, presencial ou a distância, garante uma 
“qualidade comunicacional” para o emprego do referido material 
dirigindo, acompanhando e avaliando a aprendizagem dos alunos. 
Uma conversação didática e criativa feita por um bom profissional de 
tutoria é capaz de fomentar o pensamento do aluno. Também deve 
ser capaz de lidar com o heterogêneo quadro de alunos e ser 
possuidor de atributos psicológicos e éticos: maturidade emocional, 
empatia com os alunos, habilidade de mediar questões, liderança, 
cordialidade e, especialmente, a capacidade de ouvir e de aprender a 
aprender (BERNARDINO, 2011, p.03). 

Segundo Ferreira e Rezende (2003), o tutor deve acompanhar, motivar, 

orientar e estimular a aprendizagem autônoma do aluno, utilizando-se de 

metodologias e meios adequados para facilitar a aprendizagem. Por meio de 

diálogos, de confrontos, da discussão entre diferentes pontos de vista, das 

diversificações culturais e/ou regionais e do respeito entre formas próprias de se ver 

e de se postar frente aos conhecimentos, o tutor assume função estratégica. O tutor 

é, assim, não só aquele que coordena a seleção de conteúdos, que discute as 

estratégias de aprendizagem, mas, principalmente, aquele que suscita a criação de 
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percursos acadêmicos, que problematiza o conhecimento, que estabelece o diálogo 

com o aluno, que media problemas de aprendizagem, que sugere, instiga, acolhe. 

É, por fim, aquele professor que precisa possuir uma base teórica 

consistente e uma clara concepção dos objetivos da aprendizagem e da metodologia 

que irá utilizar, para conseguir promover a comunicação entre os alunos e grupos de 

alunos, favorecendo o intercâmbio de experiências e facilitando o processo de 

aquisição dos conhecimentos. Entretanto, Oliveira (2010) enfatiza que 

apesar de toda responsabilidade atribuída ao tutor, aspectos preocupantes 

envolvem seu trabalho. Ele realiza atividades próprias ao trabalho docente, como 

mediar, coordenar, orientar, avaliar e acompanhar o aluno. No entanto, está longe 

de ter status de professor.  

Observa-se, assim, que, na literatura especializada, há um consenso sobre a 

relevância da ação do tutor para a aprendizagem colaborativa e 

manutenção/ampliação da motivação dos alunos13: será a mediação do tutor que 

fomentará a participação dos alunos, estimulando um compartilhar e um repensar de 

ideias, contribuindo para a construção de um ambiente cooperativo capaz de 

promover a articulação dos conteúdos estudados, favorecendo, desta forma, para a 

concretização da aprendizagem colaborativa e da manutenção da motivação 

intrínseca voltada para a meta aprender.  

Mas, como fomentar tal participação? Como realizar a tão requerida “sedução 

pedagógica”? Quais técnicas e recursos o professor-tutor poderá lançar mão para 

tingir os objetivos de ensino e aprendizagem? Tentaremos responder essas 

questões nos dois próximos capítulos, nos quais apresentaremos algumas teorias 

que versam sobre a motivação no contexto escolar, para posteriormente 

sistematizarmos possíveis ações/atividades que o professor-tutor poderá realizar 

visando motivar seus alunos à meta aprender, incentivando não só a permanência 

no curso e uma aprendizagem autônoma e contínua (auto-aprendizagem), mas 

também uma aprendizagem coletiva e cooperativa. 

                                                 
13

 Almeida (2008, p.06) comenta que muitos alunos acabam desistindo de um curso online por não 
receberem auxílio/feedback acadêmico por parte do professor tutor responsável. 
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CAPÍTULO 3 

MOTIVAÇÃO E TEORIAS MOTIVACIONAIS PARA O ENSINO E 
APRENDIZAGEM 

 

3 Teorias Motivacionais para/no contexto escolar: a relação da motivação com 
a aprendizagem   

 Como definem Tapia e Fita (2010), a motivação é um conjunto de variáveis 

que ativam a conduta e orientam em determinado sentido para poder alcançar um 

determinado fim. Assim, estudar a motivação consiste em analisar os fatores que 

fazem as pessoas empreenderem ações dirigidas a alcançar certos objetivos. 

Bzuneck (2009a) partilha da mesma opinião e define motivação a partir da 

origem etimológica da palavra: 

Uma primeira ideia sugestiva sobre motivação, normalmente 
aplicável a qualquer tipo de atividade humana, é fornecida pela 
própria origem etimológica da palavra, que vem do verbo latino 
movere, cujo tempo supino motum e o substantivo motivum, do latim 
tardio, deram origem ao nosso termo semanticamente aproximado, 
que é motivo. Assim, genericamente, a motivação, ou o motivo, é 
aquilo que move uma pessoa ou que a põe em ação ou a faz mudar 
o curso (BZUNECK, 2009a, p.09). 

Com base nas duas definições apresentadas acima, conseguimos observar 

que a motivação pode ser vista como algo que incita um comportamento direcionado 

a um determinado objetivo. No caso da motivação para as atividades escolares, é 

preciso ter claro que a motivação do aluno está relacionada com o trabalho mental 

situado no contexto específico das salas de aula: o aluno deve executar tarefas que 

são maximamente de natureza cognitiva, que incluem atenção e concentração, 

processamento, elaboração e integração de informação, raciocínio e resolução de 

problemas (BZUNECK, 2009a).  

Assim, estudar a motivação em sala de aula requer uma análise dos 

componentes próprios de seu contexto. Além disso, como ressalta Bzuneck (2009a), 

é preciso acabar com as generalizações relacionadas a essa motivação escolar: 
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Um aluno não necessariamente é desmotivado para tudo na sala de 
aula. Ele pode estar desmotivado ou apresenta motivação distorcida 
apenas em alguma ou algumas áreas ou em alguns tópicos, como 
pode apresentar problemas em relação a todas as disciplinas de um 
curso (BROPHY, 1983). Portanto, nem sempre é válido afirmar que o 
aluno é desmotivado (BZUNECK, 2009a, p.19). 

Por isso, para Tapia e Fita (2010) é inócuo tentar entender a motivação dos 

alunos tendo como critério de análise um só fator, pois os educandos são sujeitos 

que se movem por diversos motivos: quando estudam ou tentam realizar as 

diferentes tarefas escolares, se inicia um processo no qual desejos, pensamentos e 

emoções se misturam, configurando padrões de enfrentamento associados que têm 

diferentes repercussões na motivação e na aprendizagem. É preciso, então, 

constantemente buscar entender as razões que levam os alunos a determinados 

comportamentos, sentimentos em face às atividades escolares.  

Devemos ter presente que o contexto tampouco motiva ou desmotiva 
sem mais. Ele o faz na medida em que interage com determinadas 
características dos alunos – suas metas, expectativas, formas de 
enfrentar as tarefas, etc. Diante de uma explicação, não reagem da 
mesma forma o aluno que está preocupado em ser aprovado e 
pensando na quantidade de matéria que o professor apresenta – 
quantidade de matéria que terá que aprender – e o aluno cuja 
atenção depende da novidade e clareza da própria exposição, 
porque o preocupa sobretudo compreender e assimilar os conteúdos 
sobre os quais terá de trabalhar (TAPIA; FITA, 2010, p.14). 

Pelos apontamentos dos autores, é possível observar que os alunos podem 

estar focados apenas para aprovação para a etapa ou série seguinte ou, então, 

realmente motivados para aprender. Contudo, como adverte Bzuneck (2009a): 

todo aluno deve orientar-se para a meta de realização denominada 
aprender, ou seja, desenvolver a motivação para o domínio dos 
conteúdos e o crescimento intelectual, e não apenas para o 
desempenho ou para passar de ano, ou coisas que o valham. [...] Em 
última instância, por mais ambicioso que seja esse objetivo, os 
esforços educacionais devem seguir a trilha em direção à motivação 
intrínseca, um estado em que o aluno chega a envolver-se nas 
atividades escolares como um fim em si mesmo, independente de 
motivadores extrínsecos (BZUNECK, 2009a, p.26).  

Nesse sentido, todo professor precisa estimular a motivação voltada para a 

meta aprender, instigando a motivação intrínseca dos alunos, desenvolvendo suas 
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crenças de autoeficácia14 e auxiliando-os a superar a ansiedade nas situações 

escolares.  

3.1 Motivação intrínseca e motivação extrínseca 

Para Guimarães (2009a), a motivação intrínseca refere-se à escolha e 

realização de determinada atividade por sua própria causa, por esta ser 

interessante, atraente ou, de alguma forma, geradora de satisfação. O 

comprometimento com uma atividade escolar é, então, considerado, ao mesmo 

tempo, espontâneo (advém do interesse individual) e autotélico (a atividade é um fim 

em si mesmo).  

Um aluno intrinsecamente motivado tem prazer em realizar atividades 

desafiadoras, uma vez que, ao dominá-las, o seu sentimento de competência 

aumentaria, aumentando, assim, o seu sentimento de autoeficácia15. Para esse 

aluno, a participação na tarefa é a principal recompensa, não sendo necessárias 

pressões externas, internas ou prêmios por seu cumprimento. 

                                                 
14

 De acordo com Bzuneck (2009c), as crenças de autoeficácia figuram entre os fatores que 
compõem os mecanismos psicológicos da motivação do aluno, devendo-se aos trabalhos de Bandura 
(1977; 1986) a sua conceituação, operacionalização e o primeiro impulso de pesquisas. Pertencem à 
classe de expectativas e, como o próprio termo sugere, expectativas ligadas ao self (ao eu). A 
definição universalmente aceita pelos autores é a do próprio Bandura (1986), para quem as crenças 
de autoeficácia são um julgamento das próprias capacidades de executar cursos de ação exigidos 
para se atingir certo grau de performance. Ressalta-se nessa definição que se trata de uma avaliação 
ou percepção pessoal quanto à própria inteligência, habilidades, conhecimentos, etc., representados 
pelo termo capacidades. Não é questão de se possuir ou não tais capacidades, não basta que 
estejam presentes. Trata-se de a pessoa acreditar que as possua. Além disso, são capacidades 
direcionadas para organizar e executar linhas de ação, o que significa uma expectativa de “eu posso 
fazer” determinada ação. Assim, na área escolar, essas crenças de autoeficácia se materializariam 
nas convicções pessoais quanto a dar conta de uma determinada tarefa e num grau de qualidade 
definida (BZUNECK, idem, p.116). 
15

 De acordo com a teoria de Bandura (1986, 1989), os julgamentos de autoeficácia de uma pessoa 
determinam seu nível de motivação da seguinte forma: é em função desses julgamentos que essa 
pessoa tem um incentivo para agir e imprime uma determinada direção a suas ações pelo fato de 
antecipar mentalmente o que pode realizar para obter resultados. Portanto, as crenças de 
autoeficácia influenciam nas escolhas de cursos de ação, no estabelecimento de metas, na 
quantidade de esforço e na perseverança em busca dos objetivos. No contexto acadêmico, um aluno 
motiva-se a envolver-se nas atividades de aprendizagem caso acredite que, com seus 
conhecimentos, talentos e habilidades, poderá adquirir novos conhecimentos, dominar um conteúdo, 
melhorar suas habilidades, etc. Assim, esse aluno selecionará atividades e estratégias de ação que, 
segundo prevê, poderão ser executadas por ele e o abandonará outros objetivos ou cursos de ação 
que não lhe representem incentivo, porque sabe que não os poderá implementar (BZUNECK, 2009c, 
p.119). 
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O envolvimento e o desempenho escolar de um aluno 
intrinsecamente motivado podem ser descritos na seguinte situação: 
apresenta alta concentração, de tal modo que perde a noção do 
tempo; os problemas cotidianos ou outros eventos não competem 
com o interesse naquilo que está desenvolvendo; não existe 
ansiedade decorrente de pressões ou emoções negativas que 
possam interferir no desempenho, a repercussão do resultado do 
trabalho perante outras pessoas não é o centro de preocupação, 
ainda que o orgulho e a satisfação provenientes do reconhecimento 
de seu empenho e dos resultados do trabalho estejam presentes, 
busca novos desafios após atingir determinados níveis de 
habilidades e as falhas ocorridas na execução das atividades 
instigam a continuar tentando (GUIMARÃES, 2009a, p.38). 

Para Deci e Ryan (1996 apud GUIMARÃES, 2009a, p. 42) três necessidades 

psicológicas têm sido destacadas como determinantes da motivação intrínseca: 1) 

necessidade de competência (sentir-se competente para a realização de 

determinada tarefa. Muitas vezes, os sentimentos de competência necessitam da 

interação social como, por exemplo, elogios e encorajamento para determinados 

padrões de desempenho); 2) necessidade de autonomia (autodeterminação) (sentir 

que faz determinada atividade por vontade própria, porque assim o deseja e não por 

ser obrigado por força de demandas externas); 3) pertencer ou fazer parte de (sentir-

se amada e de manter contato interpressoal. As relações professor-aluno confirmam 

a relevância de se promover em sala de aula um contexto de relação segura, 

através do interesse e disponibilidade a respeito das necessidades e perspectivas 

dos alunos). 

Embora a motivação intrínseca seja a meta da educação, sabemos que “a 

escola não prioriza essa orientação, preocupando-se com a transmissão de 

conteúdos, com o desenvolvimento de habilidades, avaliação do desempenho 

através de notas, enfatizando os motivadores extrínsecos” (GUIMARÃES, 2009a, 

p.45). 

Essa motivação extrínseca seria aquela voltada para a obtenção de 

recompensas materiais ou sociais, de reconhecimento ou para demonstrar 

competência ou habilidade. O aluno, assim, se envolveria na tarefa não porque 

buscaria aprender os conteúdos, mas sim para obter determinados resultados 

externos: elogios, notas, prêmios. 
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Para Guimarães (2009a), essa motivação extrínseca possui diferentes níveis 

de regulação: regulação externa, regulação introjetada, regulação identificada e 

regulação integrada. 

No ponto inicial, a regulação externa, o estudante buscaria razões 
externas, como pressões, incentivos ou recompensas para justificar 
seu envolvimento: “posso ter problemas se não o fizer”. 
No segundo nível, a regulação introjetada é interna ao estudante 
porque não necessita da presença concreta do controle externo, mas 
permanece separada dos propósitos ou desejos do próprio indivíduo: 
“vou me sentir culpado se não o fizer?”. 
Na regulação identificada, o comportamento assinalado ou a 
regulação são percebidos e aceitos como pessoais: “envolvo-me 
porque acho importante fazê-lo”. 
A regulação integrada, o nível mais elevado do desenvolvimento, 
refere-se ao caráter autônomo e autodeterminado da motivação 
extrínseca (GUIMARÃES, 2009a, p. 47). 

Como sabemos, com o avanço da escolaridade, há um decréscimo gradativo 

do nível de motivação dos alunos. Por isso, muitos professores, frequentemente, 

lançam mão de recompensas externas com o objetivo de obter a atenção e 

curiosidade de seus educandos, fazendo com eles se sintam atraídos para 

desempenhar as tarefas solicitadas. 

A opção pelas recompensas externas em sala de aula poderia ser 
explicada em parte por sua natureza concreta, sendo estas 
facilmente reconhecidas mesmo por estudantes bem jovens, por sua 
familiaridade entre alunos e professores e pela facilidade de 
implementação. Estes aspectos não são verdadeiros para as 
estratégias potencialmente promotoras de motivação intrínseca, 
como, por exemplo, chamar a atenção para o conteúdo em si, 
destacar a sua relevância para a vida do aluno, construir confiança 
quanto ao término dos trabalhos, apresentar níveis adequados de 
desafios, despertar curiosidade, diversificar as propostas de 
atividades, entre outras (GUIMARÃES, 2009a, p.48-49). 

Por isso, muitos professores seriam levados a acreditar que controlar a 

motivação de seus educandos por meio de gratificações ou influências externas “é a 

única possibilidade de intervenção, pois, de acordo com o senso comum, a 

motivação “é algo que vem de dentro” podendo ser modificada apenas pelo próprio 

indivíduo” (GUIMARÃES, idem, p.49). Contudo, podemos enumerar vários 

problemas relacionados a essa prática de motivar extrinsecamente os alunos:  
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o As recompensas utilizadas em sala de aula não têm um mesmo 
significado para todos os alunos. Notas, por exemplo, podem ser 
percebidas de modo diferente de acordo com suas expectativas de 
desempenho, de valorização ou das histórias pessoais; 
o A dificuldade de tornar a apresentação das recompensas 
contingente a comportamentos específicos; 
o O efeito reduzido das recompensas para a manutenção do 
comportamento desejado; 
o Frequentemente é impossível identificar com segurança se não 
houve influência de outros fatores internos e externos à situação.  
Como avaliar, então, se um determinado comportamento foi 
resultado do uso da recompensa ou de outros fatores?  
o O professor ou mesmo a escola como um todo não conseguem 
controlar totalmente as estratégias utilizadas pelos alunos para 
executarem ou apresentarem os trabalhos exigidos pela escola ou 
para o desempenho de testes ou avaliações. Como o sistema é falho 
nos controles, os alunos podem facilmente conseguir as 
recompensas ou escapar das punições sem aplicar qualquer esforço 
verdadeiro, utilizando-se de meios escusos; 
o Pesquisas demonstram que sujeitos a quem foram oferecidas 
recompensas para executar uma atividade apresentaram diminuição 
no interesse e envolvimento na ausência daquela condição 
(GUIMARÃES, idem, p.49 - 51). 

Nesse sentido, Brophy (1983 apud GUIMARÃES, 2009a) enfatiza que o uso 

de incentivos ou recompensas, atrelados ao desempenho satisfatório em tarefas de 

aprendizagem, pode motivar os alunos a executarem o solicitado somente para 

garantir a obtenção de tais recompensas, não desenvolvendo a almejada motivação 

para aprender. Para o autor, a liberação das recompensas deveria ser associada à 

qualidade do trabalho realizado mais do que à quantidade ou à simples participação 

neste, deixando claro aos alunos que o importante é a tarefa em si e não a 

recompensa.  

Além disso, Guimarães (2009a) lembra que: 

o ambiente social criado em sala de aula é resultado de diversas 
ações do professor, como, por exemplo, as propostas de atividades, 
as formas de avaliação, as informações sobre desempenho, entre 
outras e que podem influenciar a orientação motivacional dos alunos. 
Sendo as recompensas apenas um dos elementos desse conjunto de 
ações, deixar de oferecê-las pela simples participação ou de usá-las 
como suborno não altera a situação prejudicial à motivação 
intrínseca, que pode estar sendo mantida por outras ações 
controladas ou contrárias à percepção de competência 
(GUIMARÃES, 2009a, p.54). 

Assim, é essencial que o professor conheça os mecanismos psicológicos 

ligados à motivação do aluno, uma vez que esse conhecimento favorecerá a 
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elaboração de práticas que oportunizem a motivação intrínseca voltada para a meta 

aprender. 

As ações do professor em situação de aprendizagem estão 
diretamente relacionadas com o padrão motivacional de seus alunos 
na medida em que podem favorecer um ambiente social controlador 
ou promotor de autonomia. Os professores podem e devem explorar 
a poderosa força motivacional advinda da motivação intrínseca, 
pouco frequente nas salas de aula, destacando o esforço pessoal 
como um valor importante, redirecionando o interesse dos alunos 
pelas notas, prêmios, resultados finais ou comparações de 
desempenho. Toda situação de aprendizagem deve ser planejada 
levando-se em consideração aqueles elementos já reconhecidos 
como promotores da motivação intrínseca. Apresentar desafios, 
promover curiosidade, diversificar planejamentos de atividades, 
propor fantasia, compartilhar decisões são exemplos de ações 
educativas favoráveis à motivação dos alunos e facilmente 
implementadas (GUIMARÃES, 2009a, p.54 - 55). 

Podemos concluir, então, que o professor, para ter êxito na sua empreitada 

rumo ao planejamento e desenvolvimento de práticas pedagógicas propulsoras de 

motivação intrínseca voltada para a meta aprender, precisa conhecer o que move os 

seus alunos, buscando uma interação qualitativa com esses educandos para, assim, 

instaurar constantes processos motivacionais. Como lembram Tapia e Fita (2010), 

realimentar a motivação dos alunos é fundamental, uma vez que a interação 

contexto-aluno é dinâmica, assim, quando o contexto muda, a motivação também 

pode ser alterada. 

3.2 “O que motiva meus alunos?” – A importância de se conhecer os alunos 
para, com isso, tentar promover a motivação intrínseca voltada para a meta 
aprender 

Pelo exposto até o presente momento conseguimos constatar que a 

motivação não depende só do aluno, mas também do contexto, sendo uma pré-

condição para a aprendizagem (GAGNÉ, 1985, apud TAPIA; FITA, 2010). Resulta, 

então, da interação entre as metas pessoais dos alunos e dos diferentes fatores 

ligados ao contexto educacional: à atividade dos professores, sua relação com os 

colegas da sala, etc. 

Em relação às metas dos alunos, Schutz (1994 apud BZUNECK, 2009b) 

destaca as metas de realização, que seriam “um conjunto de esquemas mentais 
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envolvendo propósitos, crenças, atribuições e percepções que, por sua vez, levam a 

decisões comportamentais e a reações afetivas” (BZUNECK, 2009b, p. 71). Cada 

meta de realização representa uma razão específica para o aluno aplicar esforço ou 

buscar outros objetivos desejáveis. 

Das metas citadas16 pelo autor, destacaremos a meta aprender e meta 

performance. Essas duas metas seriam qualitativamente diferentes entre si, já que 

apresentariam uma explicação diferenciada do porquê um aluno se envolve em 

determinada atividade para conseguir certos resultados: tirar nota ou então aprender 

um conteúdo.  

Por explicarem a qualidade do envolvimento dos alunos nas atividades 

escolares, são metas que devem ser analisadas pelo educador, uma vez que, com 

esse conhecimento, ele poderá propor estratégias capazes de “socializar os alunos a 

desenvolverem propósitos, metas, expectativas, crenças e emoções que resultem 

numa motivação positiva para a aprendizagem” (GUIMARÃES, 2009b, p.79). 

Vejamos as especificidades de cada uma dessas metas no quadro abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16

 Além da meta aprender e da meta performance, podemos citar: recompensas externas (o 
envolvimento com as tarefas escolares é um meio para se atingir recompensas externas: passar de 
ano, ganhar um presente dos pais, receber uma láurea acadêmica e assim por diante. Seria uma 
meta integrante da meta performance), metas de natureza social (o aluno pode dedicar-se ao estudo 
ou buscar êxito acadêmico por razões de natureza social que passam a figurar como verdadeiros e 
poderosos incentivos (agradar os pais ou a professora, granjear aprovação de colegas ou de adultos 
e, por último, podem existir alunos que alimentem o elevado objetivo e contribuir no futuro com a 
transformação da sociedade. Em todos esses casos, identificam-se objetivos ou metas sociais: o 
aluno cumpre tarefas para... e aí reside a sua força motivacional), meta de alienação acadêmica ou 
evitação do trabalho (os alunos com a meta de alienação acadêmica simplesmente não querem 
investir esforço e, qualquer que seja o resultado, garantem sua autoestima em áreas ou atividades 
fora da sala de aula ou da escola; no âmbito acadêmico, a sua alegação de falta de esforço não 
elimina a inferência de falta de capacidade, porém isso em nada os preocupa) (BZUNECK, 2009b, p. 
68 -70). 
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Quadro 3: Características da meta aprender e meta performance 

Meta de 
realização 

Característica do aluno Como trabalha com o 
erro/acerto 

 

 

 

Meta aprender 

 Alunos com essa orientação 
entendem que sucesso nas 
realizações escolares consiste na 
melhora em conhecimentos e 
habilidades, em progredir, dominar 
sempre mais os conteúdos, com 
inovação e criatividade. Além disso, 
tais alunos têm a convicção ou 
crença de que os resultados 
positivos nas tarefas derivam 
maximamente de esforço, que é um 
fator interno e sob seu controle. Por 
isso, enfrentam os desafios 
acadêmicos que, por seu grau de 
exigência, são vistos como capazes 
de fazê-los crescer intelectualmente. 
Utilizam estratégias cognitivas e 
metacognitivas de aprendizagem 
que conduzam a esse resultado.  

 O êxito constatado 
após esforço dá origem a 
sentimentos de orgulho e 
realização. Por outro 
lado, erros e fracassos 
eventuais são 
considerados 
informativos e até 
inerentes ao processo de 
aprendizagem, 
propiciando a adoção de 
novas estratégias com as 
quais se possa dar conta 
dos desafios 

 

 

Meta 
performance 

(ego, ou 
capacidade 

relativa) 

 Um aluno voltado à meta 
performance mede cautelosamente 
as chances de que com o 
enfrentamento de desafios terá 
comprovações de que é inteligente. 
diante de certos desafios, considera 
mais prudente evitar o esforço, que 
será considerado uma espécie de 
faca de dois gumes, pois, se ele 
poderá conduzir a bons resultados, 
o fracasso eventual sinalizaria falta 
de capacidade.  

 Caso lhe ocorra 
algum fracasso, atribui 
esse evento á falta de 
capacidade e apresenta 
emoções negativas, 
como vergonha, raiva, 
etc. 

Fonte: Adaptado de BZUNECK (2009b, p.61-63) 

Pelo quadro acima, observamos que os alunos motivados intrinsecamente e 

voltados para a meta aprender têm orientações motivacionais relacionadas à 

valorização da aprendizagem, persistência frente às dificuldades, busca de 

conhecimento, desafios, em suma, ao interesse pelo crescimento intelectual. Já os 

alunos voltados para a meta performance buscam, prioritariamente, mostrar-se como 

capaz ou como não incapaz, apresentando sentimentos negativos em face ao não-

êxito. 
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Assim, as experiências emocionais e as formas de reagir diante das 

atividades podem ser diferentes: alunos voltados para a meta performance podem 

ter angústia, sentimentos de incompetência e, como resultado, desmotivação e 

abandono da tarefa; alunos voltados para a meta aprender podem perguntar, buscar 

ajuda com colegas, sempre buscando aumentar sua compreensão e aprendizagem, 

mesmo diante de certas dificuldades pontuais.  

Um aluno motivado fundamentalmente a aprender tende a perceber 

as tarefas a realizar como um convite a conseguir algo, como um 

desafio [...] Ao contrário, o aluno que tende sobretudo a conservar 

sua auto-estima diante dos outros começa encarando a tarefa de 

outro modo. Antes de tudo, ao se pôr a tarefa está alerta 

principalmente à possibilidade que tem de realizá-la corretamente: 

“Sou capaz de entender sem problemas? Aprende com facilidade? 

Sei resolver esse tipo de problema?” (TAPIA; FITA, 2010, p.31). 

Para Guimarães (2009b), embora não sejam desconsideradas as crenças, os 

conhecimentos, expectativas e hábitos que os estudantes trazem para a escola a 

respeito da aprendizagem e da motivação, o professor pode ser uma importante 

influência para o envolvimento do aluno com sua aprendizagem. Para isso, é 

importante que ele conheça certos aspectos do contexto educacional (natureza das 

tarefas, as avaliações, o sistema de recompensas, a autonomia propiciada, entre 

outras variáveis), que estão sob o seu controle e que podem ser relevantes para a 

socialização dos alunos no sentido de assumirem algum tipo de orientação 

motivacional (AMES, 1992 apud GUIMARÃES, 2009b, p.80). 

Para Pintrichi e De Groot (1990 apud BZUNECK, 2009a), três seriam as 

categorias gerais ou famílias de constructos motivacionais relevantes para serem 

analisadas no contexto escolar: 
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Quadro 4: Categorias de constructos motivacionais 

Categoria Definição 

 

Expectativa 

Crenças da pessoa quanto à sua capacidade de realizar uma 
tarefa. Esse componente trabalha com a resposta à pergunta do 
aluno: posso realizar essa tarefa? 

 

Valor 

Inclui as diferentes metas dos alunos e crenças sobre a 
importância e interesse da tarefa. Tem a ver com a importância ou 
valor que a pessoa enxerga nas atividades ou objetivos. Portanto, 
trata-se neste caso da resposta à pergunta do aluno: por que devo 
fazer essa tarefa? 

 

Afetividade 

Representada pelas reações emocionais às tarefas, como a 
ansiedade, particularmente nas avaliações, autovalorização, 
irritação, orgulho, entre outras. 

Fonte: Adaptado de Pintrichi e De Groot (1990 apud BZUNECK, 2009a, p.22) 

Já Tapia e Fita (2010) elencam quatro grandes classes de motivação a serem 

refletidas no/para o processo de aprendizagem/estudo: 

1) Motivação relacionada com a tarefa ou motivação intrínseca: 
a própria matéria de estudo desperta no indivíduo uma atração 
que o impulsiona a se aprofundar nela e a vencer os obstáculos 
que possam ir se apresentando ao longo do processo de 
aprendizagem. O aluno encontra reforço no processo à medida 
que avança, ao verificar que o domínio de alguns conceitos e 
técnicas abre-lhe as portas para novos conceitos e técnicas que 
lhe permitirão ir aprofundando e dominando a matéria objeto de 
estudo; 

2) Motivação relacionada com o eu, com a auto-estima: os êxitos 
e os fracassos vão definindo o conceito que temos de nós 
mesmos (autoconceito). (...) [Esse autoconceito] incluí juízos de 
valor (auto-estima) (...) quando ele é negativo, as expectativas 
negativas tendem a se confirmar, o que reforça uma baixa auto-
estima (...). As experiências, os êxitos e os fracassos, a opinião 
que os outros têm de nós colaboram de forma considerável para 
definir nosso autoconceito e auto-estima; 

3) Motivação centrada na valorização social: satisfação afetiva 
que produz a aceitação dos outros, o aplauso ou a aprovação de 
pessoas ou dos grupos sociais que o aluno considera superiores 
a ele. Esse tipo de motivação manifesta algumas relações de 
dependência; 

4) Motivação que aponta para a conquista de recompensas 
externas: prêmios, dinheiro, presentes que serão recebidos ao 
se conquistar objetivos de aprendizagem (TAPIA; FITA, 2010, 
p.78-79). 
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Semelhante a classificação proposta por Tapia e Fita, Adar (1975 apud 

TAPIA; FITA, 2010, p. 120) propõe uma classificação norteada por quatro motivos 

ou necessidades principais que dirigiriam os alunos em sua aprendizagem, 

suscitando em um tipo específico de aluno: 

Quadro 5: Motivo ou necessidades principais que dirigem os alunos em sua aprendizagem 

Motivo ou 
necessidade 

Tipo de aluno Característica específica desse educando 

 

 

 

Satisfazer 
sua própria 
curiosidade 

 

 

 

Curioso 

 Interesse por aprender novos fenômenos, 
mesmo que não apareçam nos livros de texto; 

 Inclinação para examinar, explorar e 
manipular a informação; 

 Satisfação como consequência de sua 
exploração; 

 Busca por atividades complexas. 

 

 

 

Cumprir as 
obrigações 

 

 

 

Consciencioso 

 Desejo de fazer o que está bem e evitar o 
que está mal. 

 Incapacidade para saber quando cumpriu 
perfeitamente com suas obrigações. 

 Necessidade de suporte externo. 

 Desenvolvimento de sentimentos de culpa 
diante de qualquer incapacidade. 

 Falta de confiança em si mesmo ou 
intolerância diante dos erros cometidos. 

 

 

Relacionar-
se com os 

demais 

 

 

 

Sociável 

 Necessidade de conseguir e manter boas 
relações de amizade com seus colegas. 

 Boa disposição para ajudar seus colegas em 
todas as atividades escolares. 

 Nenhum temor ao falhar em situações 
escolares orientadas para o êxito acadêmico. 

 Concessão de maior importância às 
relações de amizade de que às atividades e 
fatores escolares. 

 

 

Obter êxito 

 

 

Que busca 
êxito 

 Preferência por situações competitivas. 

 Necessidade de obter êxito nessas 
situações. 

 Necessidade de conseguir estima e 
prestígio do professor e do resto dos colegas, 
como consequência do êxito. 

Fonte: Adaptado de Adar (1975 apud TAPIA;FITA, 2010, p. 120-122) 
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É possível perceber que a motivação para a aprendizagem e as crenças que 

o indivíduo tem sobre sua própria capacidade podem influenciar significativamente 

para a motivação intrínseca Assim, o ensino e a utilização adequada de estratégias 

de aprendizagem têm contribuído para ajudar o aluno a aprender a aprender e, 

portanto, processar, armazenar e utilizar melhor a informação. Consequentemente, o 

estudante consegue desenvolver um maior controle sobre os seus próprios 

processos de aprendizagem (BORUCHOVITCH, 2009, p.110). 

No que concerne à ação do professor, que é o foco da presente pesquisa, é 

crucial que o educador busque conhecer o estado inicial dos alunos (seu nível e 

estilo motivacional), para, com base nessa análise, (re)avaliar e modificar, se preciso 

for, suas práticas docentes, buscando interligá-las à promoção de estímulos que 

levem a um real interesse dos educandos em aprender. Uma das possíveis formas 

de realizar tal feito é promover práticas que estimulem a autonomia dos alunos e a 

consciência quanto à finalidade e importância da atividade/conteúdo para sua 

formação, ou seja, mostrar por que é relevante ao aluno fazer ou aprender o que se 

pede.  

Todo aluno enfrenta uma atividade escolar com a seguinte pergunta 
– explícita ou implícita -: “Para que necessito saber isto?”, buscando 
assim o significado – instrumental ou de meta – da tarefa. A resposta 
a essa pergunta vai condicionar em boa medida os incentivos que o 
sujeito terá para acolher uma explicação, estudar um tema ou 
realizar uma tarefa e, em consequência, o esforço que empregará. O 
professor pode assim mesmo deixar mais ou menos explícita a meta 
pela qual seria relevante aos alunos aprender o que se apresenta 
como conteúdo da instrução ou realizar a atividade proposta (TAPIA, 
FITA, 2010, p. 41-42). 

Ao compreenderem o porquê, os alunos podem tomar consciência do que 

significa realmente aprender, selecionando determinadas estratégias (como, por 

exemplo, dividir as tarefas em objetivos parciais) visando à solução de problemas. 

Além disso, “quando os alunos não estão conscientes do desenvolvimento pessoal 

que o trabalho escolar possibilita, o sentimento de ter de fazer as coisas obrigados 

aumenta e tende a influir de modo negativo” (TAPIA; FITA, 2010, p.25). 

Quando está tratando de aprender um tema, o aluno pode 
experimentar problemas por diferentes motivos. Por um lado, pode 
ser que a matéria não lhe interesse. Então, quanto mais tempo tentar 
realizar uma tarefa, maior será o desgosto que experimentará e mais 
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fácil será que se distrai e até mesmo a abandone. Por outro lado, 
mesmo que a matéria seja interessante, pode ser que tenha 
dificuldades para compreender os conceitos ou ideias tratados, ou 
que lhe custe memorizá-los. Num ou outro caso, o aluno pode reagir 
de duas maneiras: ou procura quem o ajude a entender o que não 
compreende, encontrando uma estratégia diferente que lhe facilite a 
memorização do tema, ou concentrar-se no fato de que não progride, 
ficando nervoso e procurando sair da situação de qualquer modo 
(TAPIA; FITA, 2010, p.28). 

Pelo exposto, observamos que o professor tem um papel fundamental na 

promoção da aprendizagem e da motivação para aprender. Esse profissional, além 

de precisar, constantemente, “desenvolver a criatividade e inovação, trabalhar de 

forma interdisciplinar, ter ética pessoal e profissional, estar sempre motivado e 

produzir para a excelência do processo de ensino e aprendizagem” (KAUARK, 

MUNIZ, 2011, p. 42), precisa conhecer, ainda que minimamente, todas as classes 

de motivações supracitadas e os principais motivos/necessidades que dirigem os 

alunos em sua aprendizagem.  

Diante do exposto, fica evidente que uma das tarefas primordiais do professor 

é fomentar estímulos, consolidando a articulação entre os projetos pessoais dos 

alunos com os objetivos escolares. Esse profissional precisa, então, propor um 

ambiente físico adequado para que o processo de ensino e aprendizagem ocorra da 

melhor forma possível, estimulando a motivação intrínseca voltada para a meta 

aprender, na qual os alunos tenham não só consciência do porquê aprender, mas 

também autonomia para participar mais ativamente desse processo.  

Para Kauark e Muniz (2011), a excelência na educação só será conseguida 

quando os professores tiverem competência para conscientizar e motivar seus 

alunos, fazendo com que os objetivos educacionais propostos sejam integrados aos 

objetivos pessoais de cada um em um processo mais participativo e consciente. 

Além disso, para as autoras, os professores precisam, realmente, conhecer seus 

alunos, uma vez que as diferentes motivações para se empenhar em uma atividade 

escolar podem estar associadas, como comentam Tapia e Fita (2010), a duas 

razões específicas: 

1) Há diferenças entre os alunos, já a partir dos 10 anos aproximadamente, 

quanto à ideia que têm sobre a possibilidade ou impossibilidade de modificar sua 

capacidade intelectual, atitudes e habilidades.  
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2) Muitos alunos não tentam aprender, no sentido mais profundo do termo, 

simplesmente porque não sabem como fazê-lo, nem que estratégia empregar para 

abordar um tema, superar uma dificuldade ou resolver um problema.  

Nesse sentido, o professor teria que agir nessas duas direções, buscando 

intervir na motivação dos alunos: 

1)  Tentando mudar a ideia geral sobre a possibilidade de melhorar 
ou não as capacidades e habilidades, e o conceito que o aluno tem 
de si mesmo com relação às possibilidades de êxito nas diferentes 
áreas. 
2)  Ensinando modos de pensar que, no momento de realizar as 
tarefas escolares, permitam enfrentá-las a fim de aprender, com a 
atenção voltada para a busca e utilização de estratégias que 
permitam superar as dificuldades, aprender com os erros e construir 
representações conceituais e procedimentos que facilitem a 
percepção de progresso e contribuam para manter a motivação 
elevada (TAPIA; FITA, 2010, p.37). 

Analisando as proposições dos autores, observamos que o professor 

precisa, necessariamente, estar motivado para ser capaz de motivar seus alunos à 

meta aprender, à aprendizagem intrínseca. “Se o professor não exerce satisfatória 

sua profissão, é muito difícil que seja capaz de comunicar a seus alunos entusiasmo, 

interesse pelas tarefas escolares; é, definitivamente, muito difícil que seja capaz de 

motivá-los” (TAPIA; FITA, 2010, p. 88).  

E essa motivação precisa estar muito mais latente na educação a distância, 

uma vez que a não presença física do educador pode causar muitas vezes no 

educando uma sensação de abandono e incapacidade para aprender “sozinho”.  

No próximo capítulo, abordaremos, então, algumas estratégias e ações que 

o professor-tutor poderá realizar visando motivar seus alunos à meta aprender, 

incentivando não só uma aprendizagem autônoma e contínua (autoaprendizagem), 

mas também uma aprendizagem coletiva e cooperativa17. 

                                                 
17

 Entendemos por aprendizagem coletiva e cooperativa uma aprendizagem fundamentada nas trocas 
sociais entre os sujeitos; trocas essas que favorecem a construção de um ambiente no qual os 
participantes constroem conhecimentos através do compartilhamento de saberes e experiências. 
Nesse tipo de aprendizagem, os sujeitos possuem uma participação ativa e os esforços individuais 
agregam valor ao trabalho de todo o grupo. 
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CAPÍTULO 4 

ATIVIDADES MOTIVACIONAIS E INTERACIONAIS PARA A EAD 

 

4 O professor-tutor e a promoção da motivação intrínseca voltada para a meta 
aprender na Educação a Distância 

Com base nos teóricos analisado no capítulo anterior, é possível afirmar que 

a motivação é uma pré-condição para que a aprendizagem ocorra, sendo decorrente 

não só das metas pessoais dos alunos, mas também de diferentes fatores ligados 

ao contexto educacional.  

Um desses fatores é a própria ação docente, tanto no que concerne ao modo 

como ele planeja e executa suas ações de ensino (forma de ministrá-la, de 

comunicá-la, das atividades solicitadas, do feedback oferecido, etc.), como também 

da forma como interage com seus alunos (respeito, afeição, etc.).  

Assim, para promover a motivação intrínseca, voltada para a meta aprender, 

o professor precisa realizar várias ações como: a) conhecer certos aspectos do 

contexto educacional (natureza das tarefas, avaliações, o sistema de recompensa, a 

autonomia propiciada, etc.); b) reconhecer seus alunos, buscando entender suas 

motivações, crenças, as razões que os levam a determinados comportamentos, 

sentimentos em face às atividades escolares; c) buscar uma interação qualitativa 

com os mesmos, de modo a fomentar a autonomia e a consciência quanto à 

finalidade/importância da atividade/conteúdo ali ministrado; d) instaurar constantes 

processos motivacionais (já que quando o contexto muda, a motivação também 

pode ser alterada); para, com base nessas atuações, (re)pensar sobre sua prática, 

(re)avaliando e modificando, se preciso for, suas ações, visando interligá-las à 

promoção de estímulos que levem a um real interesse em aprender. 

No caso da EAD, além de trabalhar com as questões ligadas ao advento e 

permanência da motivação intrínseca para a meta aprender, o professor-tutor 

precisa trabalhar com questões ligadas à superação da ausência do professor-

educador presencial, rompendo com o isolamento do estudante, que, muitas vezes, 
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se sente sozinho e, assim, desmotivado a continuar seu processo de aprendizagem 

online.  

Desta forma, o professor-tutor, além de propor atividades e interações 

visando (re)alimentar a motivação dos alunos, precisa propor técnicas socioafetivas 

ligadas às estratégias de contato, com vistas a promover a comunicação e o diálogo, 

não só entre professor-tutor e aluno, mas entre os próprios alunos, favorecendo a 

interação e a interatividade de muitos com muitos, de modo a propiciar a construção 

coletiva e colaborativa do conhecimento. 

Assim, o professor-tutor precisa possuir determinadas competências que o 

capacitariam a ajustar sua didática de forma a torná-lo orientador e motivador 

acadêmico; sendo, nas palavras de Preti (1996, p. 28) um “novo tipo de educador”, 

com capacidade técnica (desenho e avaliação dos cursos), orientadora (ensinar a 

aprender, estimular, motivar, ajudar o aluno), facilitadora (do êxito da aprendizagem 

e da utilização eficaz de todos os meios promovedores do ensino e aprendizagem 

online) e de reconhecimento (conhecer as características, necessidades e 

demandas do alunado para utilizar as técnicas específicas visando formar alunos 

adultos para uma realidade cultural e técnica em constante transformação). 

Nesse sentido, podemos dizer que o professor-tutor é a figura chave da EAD, 

a vertente humana do processo de ensino e aprendizagem, não simplesmente 

porque buscará facilitar a compreensão do aluno em relação ao material didático, 

acompanhando e avaliando seu desenvolvimento ao longo do curso; mas também 

porque buscará promover a comunicação e o diálogo, motivando seus educandos, 

orientando-os e garantindo a sua não desistência. 

O professor-tutor precisa, então, planejar e realizar várias atividades/ações 

visando cumprir satisfatoriamente sua função. Entre as várias ações, elencaremos a 

seguir aquelas consideradas de extrema importância: 

1. Conhecer seus alunos, entender como eles aprendem e quais são suas 

motivações, para, com isso, propor atividades interativas síncronas (em tempo real) 

e assíncronas, buscando criar estratégias de atuação que consigam promover um 

comprometimento pessoal com a própria aprendizagem e com as atividades 

escolares; 



57 

 

2. Planejar e elaborar o ambiente virtual de aprendizagem de forma que o 

conteúdo ali ministrado seja visto como útil, claro e coerente para os educandos, ou 

seja, organizá-lo e produzi-lo visando facilitar sua compreensão e finalidade; 

3. Interagir adequadamente com seus educandos, criando um ambiente 

amistoso e agradável, favorecedor de uma atuação mais ativa e capaz de construir 

um espaço cooperativo e colaborativo de aprendizagem. 

Nos próximos itens, falaremos sobre cada uma dessas ações18 e como o 

professor-tutor poderá propor estratégias didáticas visando levá-las a bom termo. 

4.1 Estratégias didáticas visando conhecer o corpo discente 

  Como discutido no capítulo anterior, conhecer os alunos implica não só 

saber seu nome, sua idade, se trabalham ou não, mas também conhecer quais 

fatores motivacionais os movem, qual a relação que possuem com a nossa disciplina 

(como se sentem em relação a ela, as expectativas que possuem, as frustrações 

que já tiveram, etc.), que tipo de alunos eles são: curiosos? Conscienciosos? 

Sociáveis? Que buscam êxito? (ADAR, 1975 apud TAPIA; FITA, 2010, p. 120). 

Para Mattar (2012) conhecer os alunos é essencial, já que somos professores 

de alunos reais e não de seres abstratos, dados ou números, e esse conhecimento é 

ainda mais fundamental na EAD, uma vez que muitos professores podem considerar 

os alunos “como simples nomes próprios que povoam os ambientes virtuais de 

aprendizagem, perfis incompletos ou pequenas fotos estáticas em que clicamos” 

(MATTAR, idem, p. 137). 

Para conhecê-los, o professor-tutor pode realizar várias atividades/ações. 

Uma delas é a utilização de questionários avaliativos de estilos de aprendizagem, 

que seriam instrumentos utilizados ainda antes do início do curso para fazer um 

mapeamento das características dos alunos (MATTAR, 2012). 

Há vários modelos de questionários, entre eles citamos: o questionário 

Honey-Alonso19 e o questionário VARQ20. 

                                                 
18

 Embora tenhamos dividido as ações do docente em três grupos, muitas vezes uma atividade 
sugerida em um determinado grupo (como, por exemplo, conhecer os alunos), pode, também, 
favorecer a construção de um ambiente amistoso e colaborativo. Assim, devemos ver essa separação 
mais como uma opção didática, do que como uma separação rígida e estanque. 
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Imagem 1: Questionário Honey-Alonso 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Honey-Alonso (2012) 

 
 

Imagem 2: Questionário VARQ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Vark (2012) 

 

                                                                                                                                                         
19

 Disponível em:< http://www.estilosdeaprendizaje.es/chaea/chaeagrafp2.htm>. Acesso: 27/07/2012 
20

 Disponível em: <http://www.vark-learn.com/Portuguese/page.asp?p=questionnaire>. Acesso: 
27/07/2012 

 

 

http://www.estilosdeaprendizaje.es/chaea/chaeagrafp2.htm
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Outra sugestão é dada por Gonzalez (2005): uma lista de perguntas que pode 

ser introduzida nos primeiros bate-papos ou e-mails trocados entre professor e 

aluno. Após as respostas adquiridas, o professor deve montar um folder ou portfólio 

de cada aluno com as informações colhidas e, sempre que necessário, deverá 

consultá-las. 

Imagem 3: Exemplo de lista de perguntas 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Adaptado de Gonzalez (2005, p. 47) 

Há ainda outros instrumentos de avaliação da motivação dos alunos do 

ensino superior (e que podem, assim, ser utilizados na EAD), comentados por 

Guimarães, Bzuneck e Boruchovitch (2010), como: a) Escala de avaliação da 

motivação intrínseca e extrínseca Work Preference Inventory (WPI)21, b) motivação 

acadêmica: avaliação de metas de “realização”, “aprender” e “evitação do trabalho” 

(questionário contendo questões como: a melhor maneira de me dar bem nesta 

disciplina é me esforçar muito; eu prefiro disciplinas em que não se tenha que 

trabalhar duro); c) versão brasileira22 da Escala de Motivação Acadêmica (EMA) de 

universitários23. 

                                                 
21

 Disponível em: <http://www.careerperfect.com/content/career-planning-free-tests/>. Acesso: 
20/07/2012. 
22

 Para saber mais: GUIMARÃES, Sueli Édi Rufini; BZUNECK, José Aloyseo. Propriedades 
psicométricas de um instrumento para avaliação da motivação de universitários. Ciência & 

LISTA DE PERGUNTAS 

“O que motiva meus alunos?” 

 
1. Por que você escolheu fazer este curso a distância? 

2. Que importância a conclusão deste curso tem para a sua vida pessoal e 
profissional? 

3. De quanto tempo realmente você disporá semanalmente para estudar? 

4. Quais são as dificuldades que você acredita que terá de enfrentar para 
concluir este curso? 

5. Quais os seus pontos fortes em relação aos estudos realizados 
anteriormente (organização, boa memória, concentração, dedicação, 
pontualidade, etc.)? 

6. Que pontos fracos você acredita que precisa melhorar para alcançar 
resultados satisfatórios (procrastinação, desorganização, memória fraca, 
desconcentração, etc.)? 

7. De que modo eu, na condição de professor-tutor, poderei auxiliá-lo a 
concluir seu curso? 
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Todos os instrumentos de avaliação aqui citados, além de serem úteis para 

iniciar o contato com os alunos, possibilitam a autorreflexão sobre as características 

cognitivas dos educandos, já que os convidam a refletir sobre o contexto de sua 

aprendizagem e como podem otimizar seus estudos, tendo em vista suas 

características e estilos mais predominantes. 

Além desses instrumentos, o professor-tutor pode formular um fórum de 

apresentação, elencando alguns itens que os alunos deverão, necessariamente, 

comentar, como, por exemplo: se trabalham, quais as expectativas em relação a 

disciplina, se gostam ou não da disciplina, se acreditam que tem ou não facilidade 

nela, algum fato escolar marcante (anterior) em relação a disciplina, se estão ou não 

gostando do curso, quais são geralmente suas estratégias de estudo, entre outros 

itens. 

Vê-se, assim, que criar atividades interativas visando conhecer os alunos é 

fundamental, contudo, além dessas apresentações/atividades mais pontuais, o 

professor pode, durante o processo de ensino e aprendizagem, ir analisando os 

educandos: a) como se portam em relação aos conteúdos e atividades da 

plataforma (são participativos? São questionadores? Só participam em atividades 

que valem nota? Acessam as aulas toda a semana? Acessam as aulas só perto da 

prova? Ficam muito tempo online? Buscam informações em outras fontes, 

compartilhando-as com os colegas?, etc.); b) como se portam em relação aos 

colegas (comentam publicações já realizadas? Buscam interagir com os demais? 

Portam-se adequadamente quanto aos outros dizeres (com respeito, compreensão 

ou possuem uma atitude desrespeitosa)?, etc.). Por meio dessa análise contínua, o 

professor-tutor pode identificar se os alunos estão motivados intrínseca ou 

extrinsecamente, por exemplo. 

                                                                                                                                                         
Cognição, v.13, 2008. Disponível em: <http://www.cienciasecognicao.org/pdf/v13/m318210.pdf> 
Acesso: 20/07/2012. 
23

 De acordo com Joly e Prates (2011), a EMA tem por objetivo caracterizar a autopercepção de 
estudantes universitários quanto à motivação para frequentar a universidade. É um instrumento de 
autorrelato, composto por 29 itens do tipo Likert com cinco pontos (1-discordo totalmente; 2-discordo 
muito; 3-nem discordo/nem concordo; 4-concordo muito; 5-concordo totalmente) cuja pontuação pode 
variar de 29 a 145 pontos. Todos os itens apresentaram carga fatorial e se distribuíram em seis 
fatores: desmotivação, motivação extrínseca por regulação introjetada, motivação extrínseca por 
regulação externa de frequência às aulas, motivação extrínseca de regulação externa por 
recompensas sociais, motivação extrínseca por regulação identificada e motivação intrínseca. 
 

http://www.cienciasecognicao.org/pdf/v13/m318210.pdf
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Observamos, então, que o professor-tutor tem um papel fundamental, pois, 

não só indicará ou elaborará as melhores atividades (fórum, questionário) com vistas 

a conhecer seu educando, mas porque, posteriormente, ao analisar os resultados 

dessa entrevista inicial (ou, então, do seu desempenho/ação ao longo do curso), o 

professor-tutor poderá auxiliar seus alunos a aprenderem a aprender, ou seja, 

ensiná-los a utilizarem, da melhor forma possível, determinadas estratégias visando 

facilitar e aperfeiçoar sua aprendizagem: distribuírem o tempo disponível para suas 

atividades instrucionais, reservando um determinado horário para ler, estudar, 

pesquisar e realizar as tarefas do curso; utilizar técnicas de resumo e fichamento do 

material a ser estudado; discutir os temas abordados na aula com os colegas da 

turma (valendo-se para tal do chat, do fórum, etc.), auxiliar individualmente cada 

aluno, sempre que necessário, a planejar seu esquema de estudo, orientando-os 

sobre o tempo ideal, a metodologia e as técnicas/estratégias mais indicadas para 

aprender (GONZALEZ, 2005, p.48).  

Entre as várias estratégias possíveis, Tapia e Fita (2010) elencam:  

Estratégia de repetição: conjunto de procedimentos cuja missão 
consiste em manter, de forma literal e fidedigna, as informações 
registradas do exterior. Exemplos: cópia, repetição, reprodução, 
rotinização de condutas. São indicadas quando a temática é nova 
para o estudante e é necessário adquirir uma informação prévia, livre 
de contaminações, a partir da qual se realizarão manipulações 
cognitivas, ou quando o conteúdo requer uma reprodução exata e 
precisa. São ensinadas por meio da prática e exercícios guiados; 
Estratégias de elaboração: são técnicas específicas que servem 
para estabelecer conexões entre a nova informação e os 
conhecimentos prévios, consistindo em estudo e trabalho intelectual 
como: sublinhar, tomar notas e fazer apontamentos, esquemas, 
resumos, diagramas, etc. São indicadas quando se trata de adquirir 
conteúdos que devem reelaborar-se de forma pessoal para obter-se 
uma significativa interpretação; 
Estratégias de organização: procedimentos empregados na 
ordenação ou categorização de dados ou acontecimentos, como os 
relativos à ordem temporal, espacial ou de procedimento (conceitos, 
redes semânticas, princípios, modelos, procedimentos ou diagramas 
de decisão), atitudes e valores ou hierarquias. O ensino dessas 
estratégias deve se basear no conhecimento e no domínio de 
sistemas de representação de dados; 
Estratégias de regulação: procedimentos de planejamento e 
avaliação que tornam possível o acesso consciente às habilidades 
cognitivas utilizadas para processar a informação. Podem ser 
ensinadas seguindo um enfoque metacognitivo da didática das 
diferentes matérias, na qual se analise o processo seguido por um 
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aluno ou por um especialista para aprender algo (TAPIA; FITA, 2010, 
p. 104-105). 

Somado ao ensino de estratégias de aprendizagem, o professor-tutor deverá 

se mostrar presente e interessado no processo de ensino e aprendizagem de cada 

educando, aconselhando aqueles que tiverem dificuldades, auxiliando-os 

constantemente. 

A atenção pessoal a cada aluno no terreno acadêmico é missão [do 
professor]. A reflexão conjunta sobre as experiências de 
aprendizagem e as ações consequentes devem ser guiadas [por ele]. 
É, sem dúvida, pelo contato pessoal com o aluno que poderemos 
incidir mais eficazmente sobre sua motivação, analisando com ele 
seus progressos, as causas de seus êxitos ou fracassos, 
reorientando seus esforços para continuar melhorando, etc. (TAPIA; 
FITA, 2010, p. 106-107). 

Além dessa orientação constante e direcionada às características de 

aprendizagem mais predominantes nos alunos, o professor, ao conhecê-los, poderá 

adaptar sua prática docente a esses estilos, alternando as atividades interativas e 

avaliativas da plataforma, de modo com que elas consigam motivar seus alunos à 

meta aprender. 

Bacas e Martín-Díaz (1992 apud TAPIA; FITA, 2010), estudaram as 

estratégias de aprendizagem que cada um dos quatro tipos de alunos, elaborados 

por Adar (1975 apud TAPIA; FITA, 2010), preferiria. Esses autores chegaram a 

seguinte conclusão: 

Aluno curioso: prefere, nesta ordem, as seguintes estratégias: 
aprendizagem por descobrimento, uso de livros de referência para a 
obtenção de informação, trabalho prático versus explicações teóricas 
e oportunidade para seguir sua própria iniciativa. Esse aluno 
demonstra resistência ao trabalho prático com instruções claras e 
precisas, e ao ensino formal por transmissão verbal; 
Aluno consciencioso: prefere avaliação pelo professor, trabalho 
experimental com instruções claras e precisas e trabalho em 
pequenos grupos. Mostra resistência exclusivamente ao uso de livros 
de referência; 
Aluno sociável: mostra preferência por oportunidade para seguir 
sua própria iniciativa, resistência a ser avaliado, trabalho em 
pequenos grupos, aprendizagem por descobrimento e trabalho 
prático versus explicações teóricas. Recusa o trabalho individual e o 
ensino formal; 
Aluno que busca o êxito: prefere a aprendizagem por 
descobrimento e as estratégias que lhe permitam seguir sua própria 
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iniciativa. Mostra resistência ao ensino formal por transmissão verbal 

(BACAS; MARTÍN-DÍAZ, 1992 apud TAPIA; FITA, 2010, p. 122 
- 123). 

Pela citação acima, conseguimos observar que a maioria dos alunos não 

gosta do ensino formal por transmissão verbal, talvez porque esses alunos já 

consigam perceber que esse modelo tradicional não atende às suas expectativas.  

Como, então, o professor-tutor poderá elaborar atividades e ações visando 

criar um ambiente mais interativo, mais contextualizado à Geração Internet, 

comentada por Tapscott (2010), e que, ao mesmo tempo, os estimule à meta 

aprender, à socialização, à cooperação e colaboração, à apreensão dos conteúdos? 

A nosso ver, depois de conhecer os alunos, ele deve pensar na sistematização das 

ações procedimentais para que o aluno se aproprie do conteúdo que ministrará, de 

modo que esse conteúdo (sua organização, estruturação, dizer, exemplos, etc.) não 

só favoreça a aprendizagem, mas, também a compreensão da finalidade e 

importância daquela atividade/conteúdo para a formação do educando, ou seja, 

mostrar por que é relevante ao aluno fazer ou aprender o que se pede. 

Posteriormente, ele deve planejar estratégias didáticas que se adéquem aos estilos 

de cada aluno, promovendo um ambiente interativo de aprendizagem, no qual os 

alunos se sintam a vontade para dialogar, buscar e trocar informações com os 

demais. 

  

4.2 Estratégias didáticas visando elaborar um conteúdo útil, de fácil 
compreensão  

Como vimos no capítulo 3, a meta do ensino deveria ser a promoção e 

manutenção da motivação intrínseca, voltada para a meta aprender. Essa motivação 

está interligada a vários fatores, entre eles, à conscientização quanto aos objetivos e 

finalidade da atividade/conteúdo, pois, ao perceberam que eles são valiosos, o aluno 

poderá se engajar, aplicando esforço necessário para aprendê-los (BZUNECK, 

2010).  

Há várias formas de demonstrar a importância/finalidade de um determinado 

conteúdo: exemplificando sua aplicação, tanto nas relações interpessoais quanto 

profissionais (trazendo situações reais do dia a dia, casos ilustrativos, em que esses 
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conteúdos já foram e poderão ser utilizados); mencionando que tal 

conteúdo/conhecimento favorecerá no desenvolvimento da inteligência (“o que é 

uma argumentação eficaz por fazer apelo à autoestima” (BZUNECK, 2010, p. 17)); 

que o domínio de tais conteúdos ou conhecimentos é pré-requisito para outros que 

virão posteriormente (tal estratégia poderá estimular o interesse, já que estará 

valorizando por antecipação); o professor-tutor mostrar que realmente acredita no 

valor ou importância da disciplina, transparecendo tal crença em comportamentos 

como: dedicação, trabalho sério, responsabilidade, preparação das aulas, 

pontualidade na liberação delas, entusiasmo e afeição ao tratar os alunos (promoção 

da afetividade visando à emergência da motivação intrínseca) (BZUNECK, 2010, 

idem). 

A fim de atingir os objetivos de aprendizagem, várias estratégias didáticas 

podem ser utilizadas e organizadas. Uma delas é a elaboração e publicação de 

mensagens contextualizadoras. Essas mensagens contextualizadoras são aquelas 

que proporcionam ao aluno um link com a realidade. Ou seja, todo conteúdo 

científico possui uma aplicação ou relação com o mundo vivido. O professor pode 

fazer isso ao iniciar suas aulas, seu conteúdo, escrevendo uma mensagem de 

introdução à temática, visando não só contextualizar os alunos, mas informá-los 

quanto à importância daquele conteúdo/atividade.  

Essa atividade deve ainda conter os seguintes elementos: tema da aula; 

objetivos; competências e habilidades que desenvolverá; se haverá uma 

metodologia diferenciada e, por fim, se haverá atividades avaliativas.  

Esse texto informativo poderá ser publicado na própria aula, antecedendo o 

conteúdo específico que será ministrado, ou, então, em um e-mail, que, no caso, 

deverá ser diário (se as aulas forem liberadas diariamente), semanal (se as aulas 

forem liberadas semanalmente) e assim por diante. Abaixo, colocamos uma 

sugestão de mensagem para ser publicada antes do conteúdo da aula: 

 

 

 



65 

 

Imagem 4: Exemplo de aula contextualizadora 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria 

Relacionadas às mensagens de contextualização e importância do 

conteúdo/atividade para a formação dos alunos, há as “mensagens organizativas”, 

que trabalham com a questão da organização discente para o estudo.  

Como a Educação a Distância é, ainda, para muitos, uma modalidade nova 

de ensino e aprendizagem, muitos educandos se perdem quanto aos prazos, aos 

dias de liberação das aulas, aos valores das atividades avaliativas, aos dias de 

exame, de prova de segunda chamada, etc.  

Uma forma, então, de auxiliá-los quanto à organização em relação à liberação 

das aulas e/ou das atividades avaliativas (prazos de entrega, valor) é a elaboração 

de uma aula específica (aula lembrete) visando deixar tais informações mais 

organizadas e registradas em um único espaço. Tal ação facilita a consulta rápida e, 

assim, a organização quanto ao tempo (restante e necessário) para o estudo, para a 

liberação de uma determinada aula, para a confecção de uma atividade, etc.: 

 

 

 

 

 

 

Olá alunos!! 

Hoje começaremos a estudar a nossa Língua Portuguesa e, nada mais propício que iniciarmos 
nossas reflexões retomando as modificações estabelecidas pelo novo acordo ortográfico, em 
vigor desde 2009. Você sabia que a palavra “idéia” a partir do acordo não se escreve “idéia” mais 
se escreve ideia? Ou seja, que perdeu seu acento? 

Assim, nesta aula, teremos como objetivo relembrar/estudar o acordo ortográfico, verificando as 
principais modificações e suas implicações para nossa atividade linguageira. Visa-se, assim, o 
desenvolvimento da seguinte competência: compreensão da nova ortografia e capacidade de 
aplicá-la nas produções textuais diárias. 

 Ao final, um fórum será proposto visando promover um debate/reflexão acerca dessas 
modificações. Esse fórum não valerá nota. 

Qualquer dúvida, entrem em contato via e-mail! 

Bons estudos!! 
NOVA ORTOGRAFIA 

 O acordo ortográfico (...) 

 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/especial/2008/reformaortografica/
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Imagem 5: Exemplo de aula-lembrete 

 

 

  

 

 

 

Fonte: Autoria própria 

Além dessa aula, o professor pode optar por deixar outras informações 

relevantes em itens como mural, lembrete (se a plataforma os possuir) ou, ainda, em 

quadros, inseridos dentro dessas “aulas-lembretes”: 

Imagem 6: Exemplo de aula-lembrete II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Olá pessoal! 
Como planejamento e organização são atividades essenciais para o nosso sucesso, tanto 
acadêmico, quanto profissional, disponibilizo o quadro de atividades avaliativas do 1º bimestre. 
Essas serão as atividades que realizaremos na plataforma. Observem, principalmente, a data 
de liberação da atividade e o prazo final.  Esse prazo não será, em hipótese alguma, 
postergado. 

QUADRO DE ATIVIDADES - 1º bimestre 

  Tipo de Atividade 
(Fórum, Blog, 
Questionário, 
Redação, etc.) 

Descrição da Atividade 

Data de 
Liberação 

Data de 
Encerramento 

Valor da 
Atividade 

Atividade 
01 

Questionário Elementos da comunicação e 
funções da linguagem 

10/03 05/04 25 

Atividade 
02 

Questionário Coerência 10/03 05/04 25 

Atividade 
03 

Questionário Modalidades da língua e 
variação linguística 

17/03 05/04 25 

Atividade 
04 

Questionário Elementos coesivos e 
expressões de transição 

17/03 05/04 25 

Valor Total   100 

Vocês já possuem, também, o calendário (para acessá-lo novamente, clique aqui) da nossa 
disciplina. Nesse calendário, vocês podem consultar os dias da nossa prova presencial, da 
vista de prova, do exame, da segunda chamada, etc. 
Consultem esse documento sempre que precisarem. E lembrem-se, embora a disciplina seja a 
distância, ela é real, ou seja, é preciso que vocês se dediquem, estudem, para, assim, terem 
êxito!  

 

 

Caros alunos, 

Estamos iniciando o 2º Semestre, e com ele, novos desafios, com novas disciplinas, 
novos textos para ler, novos exercícios para desenvolver, etc. Para não nos perdermos 
neste emaranhado de tarefas, preparamos um calendário desta disciplina. Nele você 
encontra os dias em que as aulas serão liberadas, as datas dos encontros presenciais, 
das avaliações e dos vistos de provas, além de outras informações pertinentes. Não 
deixe de acessar o calendário. Lembre-se: planejamento é fundamental para o sucesso 
em uma disciplina semi-presencial. 

DISCIPLINA: Português Instrumental 

HORÁRIO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS: 19:00 - 20:40 

SALA: 112 

Link para o calendário da disciplina 
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Além da preocupação quanto à conscientização sobre a finalidade da 

disciplina/atividade e quanto à organização discente para o estudo, o professor-tutor 

deve ter prudência em relação à elaboração do conteúdo específico, ou seja, em 

relação à preparação das aulas, à confecção do material que disponibilizará para o 

aluno. 

 Como na EaD o conteúdo é, geralmente,  disponibilizado via web  por aulas 

gravadas, textos ou ainda via videoconferência, o professor deve: a) buscar utilizar 

uma linguagem adequada, de fácil compreensão. Como ressaltam Kauark e Muniz 

(2011, p. 108), “a linguagem deve ser simples, acessível, de acordo com a faixa 

etária do seu público-alvo. [Respeitando] os desníveis culturais existentes nos 

grupos sociais e [fazendo-se] entender por todos com naturalidade”; b) organizar o 

conteúdo de forma lógica e psicológica, dando espaço ao diálogo, ao 

questionamento; c) exemplificar sempre que possível; d) deixar claro seus objetivos 

educacionais; e) combinar vários meios de comunicação de modo que cada um 

reforce e complemente o que o outro apresenta; f) enriquecer o repertório do aluno 

valendo-se para tal de outras mídias24, outros textos, outros vídeos (BORDENAVE; 

PEREIRA, 2011). Abaixo colocamos dois exemplos que foram utilizados no final de 

aulas: 

Imagem 7: Finalização de aula 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Autoria própria 

 

                                                 
24

 O professor-tutor pode utilizar vários recursos: o Facebook for Educator; o Youtube Edu; Blogs 
diversos, Podcasts, Slideshare, o Google (Google acadêmico, Google Docs), entre outros. 
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Imagem 8: Finalização de aula II 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria 

Além dessas ações, Tapia e Fita (2010) reforçam que o professor (e no nosso 

caso, o professor-tutor) deve conhecer os principais fatores motivacionais que 

interferem no esforço e dedicação dos alunos, buscando, com base nesse 

conhecimento, propor práticas realmente significativas25, que consigam promover 

um comprometimento pessoal com a própria aprendizagem e com as atividades 

escolares. Entre os fatores enumerados pelos autores, citamos: 

Quadro 6: Fatores Motivacionais 

Fatores 
Motivacionais 

Definição Como promovê-lo 

 

 

 

Atenção 

Concentração seletiva sobre 
algo que encaixa em nossos 
esquemas prévios. Supõe o 
primeiro passo para que a 
aprendizagem seja 

 Perguntas-problema que 
suscitam a curiosidade e 
que apresentam conflitos 
que os alunos deverão 
resolver à medida que se 

                                                 
25

 Para Ausubel (apud TAPIA; FITA, 2010), as diferenças entre aprendizagem significativa e 
mnemônica ou repetitiva podem se resumir nos seguintes aspectos: incorporação substantiva, não-
arbitrária e não-verbal da nova informação; esforço deliberado para relacionar os novos 
conhecimentos com conceitos de nível superior, mais inclusivos, já existentes na estrutura cognitiva; 
implicação afetiva para relacionar os novos conhecimentos com aprendizagem anteriores. A 
aprendizagem significativa apresenta diante da mnemônica três vantagens essenciais: produz uma 
retenção mais duradoura da informação, o que poderíamos chamar de memorização abrangente; 
facilita a realização de novas aprendizagens relacionadas; gera mudanças profundas na estrutura 
cognitiva, que persistem além do esquecimento de detalhes concretos (TAPIA; FITA, 2010, p.70). 
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significativa. desenvolve o tema. 

 Exposição de exemplos, 
casos, analogias, 
comparações relacionadas 
ao tema em questão. 

 

 

Utilidade 

Quando o aluno percebe que 
aquele conteúdo pode ser útil 
para a resolução de alguma 
necessidade (pessoal, 
instrumental (para metas 
posteriores), cultural (ligadas 
aos valores de certos 
grupos)). 

 Explicar os objetivos da 
atividade; 

 Relacioná-la à vida do 
aluno, ao contexto social, 
cultural, etc. 

 

 

 

Expectativas 
de êxito 

As atitudes de uma pessoa 
diante do êxito ou fracasso 
podem ter uma influência 
causal sobre sucessos reais. 
Trata-se de criar um 
ambiente educativo que 
estimule nos alunos 
sentimentos de competência 
e controle pessoal que 
desemboquem em êxitos. 

 Proposição de tarefas que 
os alunos podem resolver 
sem erro; 

 Conscientizar os alunos 
quanto ao solicitado; 

 Proporcionar informações 
sobre os objetivos, técnicas 
de estudo; 

 Ensinar o auto-controle (de 
atenção, horário de estudo, 
etc.); 

 Valorizar e reconhecer o 
esforço do aluno. 

 

 

Satisfação 
pelos 

resultados 

A avaliação dos resultados 
obtidos feita pelos outros e 
pelo aluno individualmente 
influi na motivação 
necessária para seguir 
adiante com a atividade. 

 Dar prêmios de forma 
inesperada e não 
contingente; 

 Criar ambientes positivos, 
não muito controlados, nos 
quais os alunos tenham um 
alto nível de atividade; 

 Elogiar a atuação do aluno; 

 Realizar as correções antes 
da atuação seguinte. 

Fonte: Adaptado de Tapia e Fita (2010, p.114-117) 

 

Pelo exposto, observamos quão importante é a organização, a estruturação e 

a linguagem utilizada na elaboração dos conteúdos virtuais. Dependendo da forma 

como são planejados e publicados, os conteúdos podem favorecer não só a 

aprendizagem, mas também a compreensão da finalidade e importância daquela 
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atividade/conteúdo para a formação do educando, contribuindo, assim, para a 

promoção de sua motivação intrínseca voltada para a meta aprender. 

 

4.3 Estratégias didáticas visando criar um ambiente amistoso e agradável que 
fomente um espaço cooperativo e colaborativo de aprendizagem 

Como vimos, o professor-tutor, além das funções já mencionadas, precisa 

instigar a participação do aluno evitando a desistência, o desalento, o desencanto 

pelo saber, construindo um ambiente que estimule a constituição de aprendizes 

ativos e protagonistas do seu próprio processo de formação, incitando as mais 

diversas formas de participação no ambiente digital por meio de uma tutoria 

fundamentada na dialogia (DOTTA, 2006).  

Para Dotta (idem), esse processo tutorial dialógico é fundamental para o 

sucesso do ensino e aprendizagem online, já que pode ampliar a qualidade e a 

quantidade dos enunciados de professores e alunos, na medida em que, ao primar 

pela interação e diálogo, permite a (re)elaboração de significados gerados a partir 

das múltiplas vozes referidas em cada enunciação.  

Desta forma, ao permitir e estimular o contato com outros dizeres, o professor 

acaba favorecendo a construção de constantes e novas situações de aprendizagem, 

de novos relacionamentos interpessoais capazes de instigar o aluno a pensar sobre 

seu próprio conhecimento, compartilhando suas reflexões e impressões acerca dos 

vários dizeres ali partilhados. Desenvolve-se, assim, um ambiente educacional 

capaz de ensejar a circulação dos saberes e o intercâmbio de experiências, 

formando um sujeito aprendiz mais autônomo, criativo e inovador. Passa-se, por fim, 

de uma construção individual do conhecimento para uma construção conjunta e 

colaborativa. 

Por isso é importante que o professor-tutor não só saiba, selecione e utilize 

ferramentas de comunicação adequadas à colaboração e à interação entre os 

sujeitos, mas, igualmente, que seja capacitado para criar os estímulos necessários a 

promoção dessa dialogia e da motivação intrínseca voltada para a meta aprender.  
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Como vimos no capítulo três, o contexto escolar pode influir no nível 

motivacional do aluno. Em relação às atividades escolares, por exemplo, um aluno, 

geralmente, só se esforça e se envolve na atividade/aprendizagem  

se percebe razões significativas para tal, isto é, quando tem a 
atenção voltada para a compreensão do conteúdo de uma atividade 
que pode melhorar ou levá-lo a obter novos conhecimentos e 
habilidades; quando o significado daquele conteúdo está relacionado 
a interesses pessoais e quando a proposta de atividade é definida 
em termos de metas específicas e de curto prazo, favorecendo a 
percepção de que, com um certo grau de esforço, sua conclusão é 
possível (GUIMARÃES, 2009b, p.81). 

 

Assim, o professor-tutor, ao propor uma atividade, deve deixar claro quais são 

seus objetivos e quais os significados da sua execução, ou seja, no que, 

especificamente, aquela atividade poderá contribuir para a formação dos alunos, na 

geração de novos conhecimentos.  

Além disso, o tutor precisa se fazer presente no cenário coletivo da sala de 

aula virtual de modo a assumir o ensino como mediação, orientando os alunos 

(feedback, regras, apoio técnico) e mudando o eixo do ensino: da transmissão de 

informações para caminhos que levem ao ensinar a pensar e ao aprender a 

aprender; fazendo, por meio de práticas afetivas, com que o aluno sinta-se integrado 

à instituição de modo que participe mais, desenvolvendo uma aprendizagem ativa, 

crítica e comunicativa. Precisa, para Gonzales (2005), realizar uma “sedução 

pedagógica” adequada ao processo educativo.  

Para o autor, essa sedução ocorreria não só pelo uso adequado dos meios de 

comunicação (imagens, sons, movimentos), mas, igualmente, pelo carisma e 

simpatia do docente, manifestados por meio de suas interações. Ao “seduzir”, 

intencionalmente, o aprendiz, o tutor o cativaria e fomentaria a construção de uma 

relação de respeito e confiança entre eles, despertando, no aluno, o amor pelo 

conteúdo, auxiliando-o a superar os obstáculos de sua aprendizagem e levando-o, 

por fim, ao caminho desejado. 

Há várias atividades que poderiam ser feitas com vistas à construção de um 

ambiente interativo, colaborativo e cooperativo de aprendizagem. Vale lembrar que 

não há uma receita pré-determinada, definida, infalível, uma vez que o contexto de 

sala de aula (e de sala de aula virtual!) é dinâmico, assim, talvez, o que serviu 
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(serve) para uma turma, não sirva (não servirá) para a outra. Contudo, mesmo 

sabendo dessa limitação, sugerimos algumas atividades que podem ser realizadas 

na plataforma. 

Sempre acolher os alunos quando se inicia uma disciplina. Como comentam 

Kauark e Muniz (2011), a acolhida é o momento de reconhecimento da presença 

significativa, de reciprocidade e compromisso, onde há a relação do educador para o 

educando. O professor-tutor pode realizar a acolhida dos alunos no fórum de 

apresentação, escrevendo mensagens individuais para cada aluno após a 

publicação de sua apresentação. Exemplo:  

Olá aluna X! Seja muito bem-vinda!  
Que você tenha, realmente, um excelente começo de ano!  
Pelo que pude observar você escolheu o curso pelos mesmos motivos da aluna Y: 
pela valorização da profissão e por já estar inserida, de certa forma, no mercado de 
trabalho!  
Tenho certeza que esses motivos serão impulsionadores não só para não desistir do 
curso, como também para o real comprometimento com sua formação.  
Espero que essa disciplina contribua para o seu aperfeiçoamento!  
No que precisar, estou à disposição!  
Um grande abraço! 

 

Cumprimentar os alunos a cada novo começo de aula, sempre procurando 

mostrar satisfação de estar, ainda que virtualmente, com eles: “Olá estimados 

alunos”; “Bom dia alunos”; “Olá! Sejam muito bem-vindos a uma nova aula”, “Olá! 

Como estão?”, etc.  

Utilizar com mais frequência o e-mail. Seja inicialmente, no começo do 

curso/bimestre, para desejar boas-vindas, apresentando, de forma geral, o conteúdo 

que será ministrado; seja a cada semana, visando alertar os alunos sobre a 

liberação de uma nova aula. Além disso, é preciso que o professor-tutor busque 

utilizar uma linguagem adequada e, sempre que possível, amistosa, com aberturas e 

fechamentos carinhosos (“Olá queridos alunos!”; “Olá estimados alunos”, “Um 

grande abraço!”, etc.). Quando os alunos encaminharem dúvidas por e-mail, o 

professor-tutor não deve demorar mais do que dois dias para responder (isso mostra 

compromisso e respeito com o aluno). 

Sempre que possível e quando for relevante para o conteúdo, utilizar o 

alimentador RSS remoto, que possibilita receber mensagens de blogs, contas no 

Twitter, notícias e outros serviços de RSS. Esse recurso acaba funcionando no 
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curso como uma interação conteúdo/conteúdo, pois o material vai sendo atualizado 

automaticamente (MATTAR, 2012, p. 80). 

Utilizar o chat para propor uma discussão em tempo real (síncrona), ou então 

para atender aos alunos, comentar uma atividade, etc. Esse tipo de proposta deve 

ser agendada previamente e, embora dependa da conectividade de cada usuário, é 

uma atividade válida, pois favorece a interação e a proximidade entre professor-

aluno e entre aluno-aluno. 

Na medida em que os alunos forem participando, interagindo, executando as 

atividades prescritas e, principalmente, quando as concluírem, o professor-tutor deve 

lhes fornecer feedback26. Esse feedback pode ser dado via e-mail ou, então, no 

espaço da própria atividade (no fórum, no blog, no questionário, etc). É importante 

que o professor, em lugar de um simples “certo” ou “errado”, apresente o porquê do 

erro (quando ele acontecer), inclusive trazendo outras respostas (outros textos, 

outros exemplos) para que o aprendiz possa refletir sobre a precisão e correção da 

sua resposta (MATTAR, 2012, p. 29). Além disso, o professor-tutor não pode 

demorar muito para dar o feedback de uma atividade, isso porque tal ação causa 

ansiedade nos alunos, seja porque não sabem exatamente se o professor recebeu a 

resposta/atividade, seja porque seu silêncio representa um certo abandono, uma 

certa displicência, etc. Abaixo apresentamos um exemplo de feedback momentâneo, 

ou seja, um retorno ainda não totalmente finalizado (com todas as correções, com as 

sugestões de adequações, etc.) de um trabalho em grupo (discussão) que foi 

concluído por um grupo, mas que, por ainda estar sendo realizado pelos demais, o 

professor não dará a “resposta correta”, o feedback final:  

Gostaria de parabenizar o grupo pelo excelente trabalho e iniciativa: postaram suas 
opiniões, discutiram e se organizaram para elaborarem um texto final! Excelente! 
Estão de parabéns! =D  
Esperarei a postagem dos outros grupos para, assim, realizar um comentário 
individual final sobre esse trabalho no blog, ok?  

                                                 
26

 Para Bzuneck (2010), feedback é uma informação da adequação e qualidade dos trabalhos 
executados. Segue imediatamente uma avaliação e representa uma das formas de interação mais 
importantes entre professor e aluno. Como comenta Guimarães (2009a), o professor pode, nesse 
feedback, valer-se do elogio, que é uma maneira viável de comunicar aos aluno que o professor 
aprova e enaltece seu desempenho ou envolvimento com a aprendizagem. É um tipo de feedback 
positivo, com a adição de demonstração afetiva do professor a respeito do comportamento do aluno. 
Para Pintrichi e Schunk (1996 apud GUIMARÃES, 2009a, p. 53), elogiar um aluno por ter aprendido 
uma nova habilidade ou por ter adquirido um novo conhecimento pode fortalecer seus sentimentos de 
eficácia, promovendo a autodeterminação. 
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Novamente, excelente trabalho!  
Um grande abraço! 

Propor e realizar atividades que se foquem nos alunos, em seus 

conhecimentos prévios, em sua vivência, em sua experiência. Pode-se, por 

exemplo, propor um fórum, um blog em que os alunos exponham e discutam 

situações reais que conseguiram viver, na prática, a aplicação de determinado 

conteúdo (no trabalho, nas suas relações sociais, etc.). No caso do ensino da Língua 

Portuguesa, os alunos poderiam rememorar situações em que precisaram de um 

determinado conhecimento para produzir um texto, etc. Essa atividade seria 

relevante para todos os alunos, uma vez que não só permitiria a interação e 

compartilhar de experiências, mas também porque exemplificaria diversas situações 

práticas em que os conteúdos ali ministrados foram realmente utilizados/úteis. 

Abrir um espaço para a identificação/exploração dos conhecimentos prévios, 

dúvidas, inquietações dos alunos sobre uma temática que ainda será ministrada. 

Pode-se, por exemplo, criar um espaço para a publicação de “perguntas de 

aquecimento”, escritas por eles, antes de um determinado conteúdo. Com base 

nessas perguntas e/ou conhecimentos prévios, o professor-tutor poderá redirecionar 

alguns aspectos da aula visando ora responder aos questionamentos, ora trabalhar 

com os conhecimentos já internalizados. Essa atividade seria relevante para todos 

os alunos, uma vez que não só permitiria a interação e compartilhar de 

conhecimentos e dúvidas que eles possuem (ao ler a dúvida de um colega, eu posso 

identificar que eu também tenho essa dúvida, ou algo assim), mas também porque 

tornaria o conteúdo a ser ministrado mais “real”, mais prático, mas interligado aos 

interesses e necessidades dos educandos, favorecendo assim sua compreensão, 

aprendizagem e posterior êxito na disciplina. 

Em relação à identificação dos conhecimentos prévios, o professor-tutor pode 

criar um fórum que traga algum aspecto, conteúdo, tema da aula, da disciplina e que 

foi/é de conhecimento público, ou seja, que foi publicado em mídias diversas (filmes, 

desenhos, revistas, reportagens, etc.), para buscar identificar o que os alunos 

pensam, sabem, conseguem interpretar, relacionar sobre o exposto. Após essa 

atividade, o professor-tutor libera a aula normalmente e solicita que, após a aula, os 

alunos voltem para aquele espaço e (re)vejam o que disseram/pensaram, 

questionando se o dizer anterior, após a aula, ainda se mantém e, se sim, por quê?  
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 Abrir um espaço para o compartilhamento de materiais (pesquisados na 

grande rede, textos de outras mídias, reportagens, etc.) e/ou elaborados pelos 

próprios alunos (resumos, resenhas, apresentações de powerpoint, vídeos, etc.), 

estimulando, assim, não só a busca por novas informações em outras fontes, além 

das já indicadas pelo professor-tutor em sua aula, mas também a criação de 

conteúdos e de  um ambiente cooperativo e colaborativo de aprendizagem, já que 

por meio da publicação e troca de materiais, os alunos poderão ter contato com 

outros dizeres, repensando e (re)construindo novos conhecimentos e saberes. Essa 

atividade seria relevante para os alunos curiosos e sociais, por exemplo. Podendo, 

também, ser útil para os alunos conscienciosos, já que se mostram resistentes ao 

uso exclusivo de livros de referência. 

Propor aulas permeadas de links, que consigam levar os alunos a outros 

formatos de textos e/ou linguagens (vídeos, músicas, poemas, reportagens que 

tratem do tema, estudos de caso), fomentando, assim, uma exploração além dos 

limites da sala de aula virtual. Essa atividade seria relevante para os alunos 

curiosos, por exemplo. 

Propor pequenos grupos de discussão, de estudo, de reflexão sobre os 

conteúdos da aula, ou sobre uma temática específica. O professor-tutor poderia dar 

algumas orientações sobre como iniciar essas reflexões, discussões, contudo, 

deixaria os alunos mais livres para interagirem entre si. Após a discussão em 

pequenos grupos, o professor-tutor pode solicitar que um representante de cada 

grupo publique as principais ideias, abordagens, métodos de estudos, 

considerações, etc. que obtiveram, elaboraram, discutiram, abrindo, então, um 

espaço não só para o compartilhar de informações, mas também para o comentário 

dos outros grupos. Essa atividade seria relevante para os alunos que gostam de 

trabalhar em pequenos grupos (alunos conscienciosos, por exemplo) e que gostam 

de interagir (os alunos sociáveis, por exemplo). 

Criar um fórum em que cada grupo (ou cada aluno) teria um papel: um grupo 

ficaria responsável por criar um tema de discussão sobre um assunto da aula, 

devendo, constantemente, chamar os outros alunos para participarem, ou seja, 

incentivar os outros alunos a, realmente, cumprirem os papéis anteriormente 

distribuídos; outro grupo ficaria responsável por iniciar essa discussão, ou seja, 

expor comentários, argumentos pessoais ou alheios; outro por comentar os textos, 
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as postagens das discussões feitas pelos colegas e, por fim, um último grupo ficaria 

responsável por procurar material extra e ilustrativo (reportagens, charges, imagens, 

filmes, etc.), que auxiliassem nas discussões propostas. Em todo o processo, o 

professor-tutor deverá acompanhar as realizações, mediando quando necessário. 

Além disso, quando possível, o professor-tutor deverá alternar os papéis (seja nessa 

mesma atividade, seja em outra atividade futura). Esse tipo de atividade é relevante, 

pois consegue fomentar a participação dos alunos. 

Propor um fórum de “desafios”, no qual o professor-tutor colocaria uma 

situação problema para os alunos resolverem. Essa atividade poderia se encerrar 

apenas com a resolução dessa situação, contudo, dependendo da disciplina, o 

professor-tutor pode solicitar que o aluno que conseguiu resolver a situação 

problema crie um outro desafio para a sala. Aquele que conseguir resolver essa 

nova situação cria um novo desafio para a turma, e assim por diante. 

Estimular a leitura e o comentário de publicações individuais. O professor-

tutor pode exigir que, após a postagem de um comentário pessoal e individual sobre 

um tema da aula, o aluno leia e comente uma outra postagem feita por um colega. 

Esse tipo de atividade auxilia a promoção da dialogia, além de fomentar a troca de 

experiências e a argumentação. 

Com base nas proposições, consideramos que o trabalho do professor-tutor 

na relação com seus educandos é de extrema relevância para a construção de um 

ambiente cooperativo e colaborativo de aprendizagem, que consiga fomentar a 

participação e a interação dos alunos, favorecendo a construção de constantes e 

novas situações de aprendizagem, de novos relacionamentos interpessoais capazes 

de instigar o aluno a pensar sobre seu próprio conhecimento, compartilhando suas 

reflexões e impressões acerca dos conteúdos ali partilhados; contribuindo, por fim, 

para a motivação intrínseca voltada para a meta aprender. 
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Considerações Finais  

 

Pela exposição realizada ao longo desse trabalho, pudemos observar que o 

professor-tutor é a figura chave da EAD, a vertente humana do processo de ensino e 

aprendizagem, não simplesmente porque é o mediador entre o conteúdo e o aluno, 

mas porque, ao promover a comunicação, o diálogo, instigando a participação do 

aluno, ele contribui na superação das limitações da ausência do professor 

presencial, rompendo com o possível isolamento do estudante e contribuindo para a 

sua permanência e motivação para os estudos.  

Embora sua função seja clara e suas ações sejam imprescindíveis para o 

sucesso do ensino e aprendizagem online, ao realizarmos nossa pesquisa 

bibliográfica, verificamos que, ainda que muitos trabalhos versem sobre motivação 

no contexto escolar (BZUNECK, 2009; GUIMARÃES, 2009; BORUCHOVITCH, 

2009; TAPIA; FITA, 2010), poucos trabalhos (MATTAR, 2012; GONZALEZ, 2005) 

realmente se voltaram para o estudo de estratégias ligadas à EAD, sendo que esses 

trabalhos raramente comentaram explicitamente sobre a aplicação dessas 

estratégias no ambiente virtual de aprendizagem, ou seja, raramente mostraram 

como o professor-tutor pode materializar, em ações e atividades reais, aquelas 

estratégias teorizadas. 

Assim, muito mais do que simplesmente comentar que os professores-tutores 

devem: a) ajudar os alunos a planejarem seus trabalhos, acompanhando, 

monitorando e dando feedback dessas produções, atuando como animador e 

motivador; b) acompanhar as atividades de cada aluno no curso, procurando sempre 

orientá-los quanto ao desenvolvimento de estratégias de estudos autônomo; c) 

possuir competências para organizar pesquisas criativas, situações provocativas que 

resultem na melhoria do processo de ensino e aprendizagem; d) utilizar 

adequadamente os meios de comunicação (imagens, sons, movimentos); e) possuir 

carisma e simpatia, manifestando-a em suas interações com vistas a cativar e 

fomentar a construção de uma relação de respeito e confiança entre ele e os 

educandos; f) despertar no aluno o amor pelo conteúdo, auxiliando-o a superar os 

obstáculos de sua aprendizagem e levando-o, por fim, ao caminho desejado; é 

preciso orientá-los quanto aos modos possíveis de concretizar sua função. 
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Essa foi, então, a proposta de nossas estratégias didáticas. Baseando-nos em 

algumas teorias que versam sobre a motivação no contexto escolar (BZUNECK, 

2009; GUIMARÃES, 2009; BORUCHOVITCH, 2009; TAPIA; FITA, 2010), buscamos 

mostrar que a motivação é uma pré-condição para que a aprendizagem ocorra, 

sendo decorrente não só das metas pessoais dos alunos, mas também de diferentes 

fatores ligados ao contexto educacional.  

Um desses fatores é a própria ação docente, tanto no que concerne ao modo 

como ele planeja e executa suas ações de ensino (forma de ministrá-la, de 

comunicá-la, das atividades solicitadas, do feedback oferecido, etc.), como também 

da forma como interage com seus alunos (respeito, afeição, etc.).  

Assim, para promover a motivação intrínseca, voltada para a meta aprender, 

o professor-tutor precisa planejar e realizar várias atividades/ações visando cumprir 

satisfatoriamente sua função. Entre as várias ações, elencamos aquelas 

consideradas de extrema importância: 1) conhecer seus alunos, entender como eles 

aprendem e quais são suas motivações, para, com isso, propor atividades interativas 

síncronas (em tempo real) e assíncronas, buscando criar estratégias de atuação que 

consigam promover um comprometimento pessoal com a própria aprendizagem e 

com as atividades escolares; 2) planejar e elaborar o ambiente virtual de 

aprendizagem de forma que o conteúdo ali ministrado seja visto como útil, claro e 

coerente para os educandos, ou seja, organizá-lo e produzi-lo visando facilitar sua 

compreensão e finalidade; 3) interagir adequadamente com seus educandos, 

criando um ambiente amistoso e agradável, favorecedor de uma atuação mais ativa 

e capaz de construir um espaço cooperativo e colaborativo de aprendizagem. 

Acreditamos que os procedimentos didáticos e motivacionais elencados ao 

longo desse trabalho podem contribuir para o desenvolvimento de um ambiente 

virtual que contribua para a formação de um sujeito aprendiz mais autônomo, 

criativo, inovador e motivado intrinsecamente para a meta aprender. Entretanto, 

reconhecemos que os vários desenhos curriculares e especificidades dos cursos e 

características dos alunos pressupõem estratégias e procedimentos adequados. 

Por fim, gostaríamos de finalizar nossa exposição reforçando a 

importância do professor-tutor para o ensino e aprendizagem online: ele é 

um dos grandes agentes no processo de ensino e aprendizagem. Seu 

trabalho para além dos conteúdos curriculares deve levar em conta o aluno 
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como sujeito aprendiz. O envolvimento e a interação do aluno são aspectos 

que podem interferir na forma como ele aprende. Portanto, o professor tutor 

não tem como garantir tais aspectos, mas tem o dever de mobilizar tais 

comportamentos.  

O professor tutor precisa possuir uma base teórica consistente e uma 

clara concepção do seu papel e da intencionalidade do processo pedagógico a fim 

de organizar espaços e tempos virtuais que possam promover a interação entre 

todos os envolvidos, favorecendo o intercâmbio de experiências e facilitando o 

processo de aquisição dos conhecimentos, buscando, de tal forma, motivá-

los intrinsecamente para a meta aprender. 
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