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pelo mundo” (        2013, p.95). 

 



 

 

DAHMER, Alessandra Zago. Educação a Distância e Universidade Corporativa: um 

estudo sobre os sistemas de tutoria dos programas educacionais. 

 

 

RESUMO 

  

Esta tese de doutorado teve como objeto de estudo os sistemas de tutoria em programas 

educacionais a distância no contexto das universidades corporartivas (UC). Os resultados 

foram obtidos em pesquisa realizada com dez UC brasileiras que oferecem cursos 

educacionais exclusivamente a distância com apoio da tutoria. Os dados foram coletados 

mediante entrevistas e aplicação de um survey. A pesquisa teve por objetivos identificar as 

competências do tutor, as suas diferentes formas de atuação e como ele utiliza as tecnologias 

da informação e comunicação (TIC), mídias e recursos dos ambientes virtuais de 

aprendizagem (AVA) nos cursos a distância das UC. Este estudo também objetivou verificar 

quais são as consequências da ausência do profissional tutor no trabalho formativo proposto 

pelas UC, incluindo o grau de aprendizagem dos alunos, a probabilidade de evasão, o 

aproveitamento do potencial de uso dos ambientes virtuais, entre outros. Permitiu ainda 

constatar que algumas competências e responsabilidades do tutor de cursos a distância das UC 

pesquisadas são semelhantes às de um tutor de instituições acadêmicas e que, conforme dados 

levantados, a falta desse profissional tem implicações na evasão de alunos. De modo geral, 

nos cursos a distância nas instituições pesquisadas, o tutor utiliza as TIC, mídias e os recursos 

dos AVA nas duas interfaces de comunicação, síncrona e assíncrona. A pesquisa mostrou 

também que não há um modelo só de tutoria, mas diversos, muitas vezes antagônicos. A 

conclusão é de que é necessário compreender o sistema de tutoria no contexto educacional em 

que está inserido e sobretudo a sua integração com o currículo e com movimentos dos 

planejamentos, das tecnologias e das atividades do tutor. Este trabalho contou com parte da 

produção da área de educação, apoiando-se sobretudo nos seguintes  autores: Michael Moore, 

Jennifer  ’    k                                                          
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ABSTRACT 

 

This thesis presents the outcomes of a research that analysed tutoring systems at distance 

education programs at corporate universities. Ten companies that currently offer educational 

courses exclusively in the distance learning format and count with tutoring support 

participated in the research. Research method included a survey and interviews. The research 

aimed to identify relevant tutor skills, their different ways of working and how tutors use 

Information and Communication Technologies (ICT) and media and resources of Virtual 

Learning Environments (VLE) in distance courses at corporate universities. The study also 

aimed to analyse the consequences of the absence of a professional tutor in trainings that are 

offered at corporate universities, including the effectiveness of learning among students, the 

degree of student abandonment in these courses, and the effectiveness of the use of the virtual 

environment, among others.  The research also revealed that some competences and 

responsibilities of the tutor at distance courses at corporate universities are similar to those 

found among tutors at academic institutions. According to the gathered data, the absence of 

this professional has implications for the evasion of students. The research also revealed that 

generally tutors use synchronous and asynchronous media and resources of the LVE to 

establish communication interfaces at distance learning courses at the surveyed institutions. 

Research also shown that there is not only one model of tutoring but several different models, 

usually antagonist. The research concludes that it is necessary to understand the tutoring 

system in the educational context in which it is integrated with the curriculum and the 

                  ’                                              w  k                      y 

on the previous woks of the following authors: Michael Moore, Jennifer O'Rourke, Paulo 

Freire, Marisa Eboli and Fernando José de Almeida. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Trajetória profissional e acadêmica 

 

É entendimento corrente que um estudo acadêmico não é construído de forma isolada 

das experiências de vida do pesquisador e, no nosso caso,  sobretudo no campo das atividades 

profissionais. Por esse motivo, ao fazer a apresentação deste trabalho para qualificação do 

Doutorado em Educação: Currículo, consideramos pertinente apresentar sucintamente alguns 

dados de nossa trajetória profissional e acadêmica nos cinco últimos anos.  

Concluímos o mestrado em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação 

da Universidade Federal de Santa Catarina, em 2006. Como eixo central, a dissertação se 

voltou para o estudo da relação entre inclusão digital e inserção profissional, mediante 

resultados de uma pesquisa realizada com jovens e adultos de camadas populares que 

realizaram cursos de formação digital oferecidos por uma ONG
1
. Após a conclusão do 

mestrado ampliamos nossas experiências profissionais no campo da tecnologia aplicada à 

educação. O trabalho contou com o desenvolvimento de design educacional, atividade que 

contempla a implementação, avaliação e coordenação de projetos educacionais, com a 

utilização de metodologias e técnicas para facilitar o processo de ensinoaprendizagem nas 

modalidades de ensino presencial e/ou a distância (BRASIL, 2008). O estudo foi dirigido para 

os cursos de licenciaturas na modalidade a distância no Centro de Educação (CED) da UFSC, 

no Núcleo de Educação a Distância (NEAD) do SENAI/SC, nas aulas online do 

TelecursoTEC (Centro Paula Souza e Fundação Roberto Marinho), na Cidade do 

Conhecimento – ECA – USP e na Fundação Vanzolini – Engenharia de Produção – USP.  

Além dessas frentes profissionais, somaram-se experiências acadêmicas em docência, 

particularmente em educação a distância aplicada em contextos organizacionais, em uma 

instituição de ensino superior, em  Santa Catarina (ESEC/Uniban).  

No campo da educação a distância (EaD), modalidade educacional na qual a mediação 

didático-pedagógica ocorre com a utilização de tecnologias da informação e comunicação 

(TIC) com estudantes e tutores que participam de atividades educativas em lugares ou tempos 

diversos (VALENTE, 2011), fomos responsáveis pela análise, design, desenvolvimento, 

                                                 
1
 Pesquisa disponível para consulta no banco de teses da Biblioteca da UFSC no endereço:    

<http://www.tede.ufsc.br/teses/PEED0576.pdf>. Acesso em: 24 abr. 2013. 
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implementação e avaliação de três ambientes colaborativos: 1) Centro Cultural Bradesco no 

Second Life; 2) Programa Gestão de Mídias Audiovisuais para o Desenvolvimento Local 

(ECA/USP); 3) Trabalho de Conclusão de Curso a distância (Fundação Vanzolini).  

Em 2008 assumimos a coordenação do Núcleo de Educação a Distância da Fundação 

Instituto de Administração (NEAD FIA), atuando em projetos que requerem o 

desenvolvimento de programas de ensino semipresencial e totalmente a distância, voltados  

para um público constituído de executivos. Dentre as iniciativas realizadas fomos 

responsáveis pela gestão do sistema de EaD do curso semipresencial de Gestão da Educação 

Corporativa das turmas de 2009 a 2012
2
, voltado para o planejamento e a implementação de 

novas possibilidades de interação entre alunos e tutor, o que resultou em sistemas 

                                                               “                     ” 

veiculada pela revista Veja em 1°/9/2010, especialistas em recrutamento e recolocação 

profissional no Brasil indicaram este curso, dentre 1.500 selecionados, como um dos seis 

cursos a distância mais valorizados pelo mercado nacional
3
.   

Também na FIA integramos o Grupo de Pesquisa em Gestão da Educação Corporativa 

(EC), que tem como principais objetivo                                               

                                                                                              

                                     (                                             

contemplam programas educacionais para as universidades corporativas (UC) nas 

modalidades presencial, semipresencial e a distância. Segundo Eboli (2010, pp. 122-123) a 

Educação Corporativa (EC) tem como elemento representativo nas organizações a 

Universidade Corporativa (UC) e, “   uma forma genérica, podem-se considerar as atividades 

educacionais inseridas no contexto organizacional como sendo um Sistema de Educação 

           ”                               utora são objetivo                    “o 

desenvolvimento e a instalação das competências empresariais e humanas consideradas 

                                                       ”              (EBOLI, 2004, p. 48). 

Uma contribuição para esse grupo de pesquisa da FIA consiste na identificação e na 

seleção das tecnologias – principalmente as da informação e comunicação (TIC) – que serão 

utilizadas nos programas educacionais dos SEC. Para isso, partindo do mapeamento das 

competências gerais, gerenciais e técnicas das organizações, atuamos em conjunto com o 

grupo de pesquisa na elaboração de programas educacionais corporativos a distância e 

                                                 
2
  De 2009 a 2013 a autora desta tese desenvolveu e implementou o ambiente virtual de aprendizagem (AVA) do 

curso citado. Cf o endereço eletrônico: < http://www.fia.com.br/gec/>. Acesso em: 18 jun. 2013. 
3
 A reportagem na íntegra encontra-se no acervo digital da revista Veja (pp. 172-173) em: 

<http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx?edicao=2180&pg=10>. Acesso em: 10 jul. 2013. 
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semipresenciais, de forma a articular as TIC e o currículo dos SEC, definido neste trabalho 

       “                                                                                     

relaçõ                                                          ” (        et al, 2012, 

p. 111), isto é, espaços intencionalmente construídos para gerar situações de aprendizagem, 

presenciais ou a distância.  

Ao longo desses projetos uma preocupação importante nas nossas atividades foi a 

busca de maior alinhamento entre os currículos dos Sistemas de Educação Corporativa e os 

processos de tutoria e TIC. Definindo essa função, o tutor “      a o aluno em seus estudos 

relativos à disciplina pela qual é responsável, esclarece dúvidas e explica questões relativas 

                           ;                                               ” (         

2009, p. 83).  

É nesse contexto histórico de experiências no campo da educação que direcionamos 

nosso interesse  na formação acadêmica em nível de doutorado. Na tese de doutorado, 

procuramos analisar como potencializar a integração das TIC com os sistemas de tutoria no 

que se refere às possibilidades de interação, intercâmbio de idéias e materiais entre alunos e 

tutores e sua importância no processo de ensino e aprendizagem. Nessa situação da pesquisa, 

nos deparamos com a necessidade de investigar com mais profundidade como as TIC se 

articulam nas situações de aprendizagem estabelecidas pelos gestores e com a atuação de 

tutores nos programas educacionais a distância das UC.  

Conforme bibliografia consultada, a utilização das TIC em cursos a distância 

possibilita a distribuição de conteúdos, a interação entre alunos e tutores e a flexibilidade do 

tempo e do espaço. Essas tecnologias podem                “                     

construção de idéias, de informações e de habilidades entre os participantes [tutores a 

distância e alunos] com o objetivo de fortalecer a construção do conhecimento, a integração e 

a aplicação de informações            ” (H              2005   p. 46-47, grifo da autora).  

Nessa linha de compreensão, uma das questões da pesquisa consiste em verificar como é 

organizado o trabalho pedagógico do tutor em ambientes virtuais de aprendizagem com a 

presença e uso dessas tecnologias. 

 Essa questão da pesquisa se justifica social e academicamente, pois se encontra 

alinhada com os questionamentos propostos por autores que tratam da qualificação do 

trabalhador na contemporaneidade brasileira e, mais especificamente, da relação entre 

educação corporativa e sistema de tutoria (suporte didático e de conteúdo) nos programas 

educacionais a distância das UC.  
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1 O CONTEXTO DA PESQUISA E SUA PROBLEMATIZAÇÃO 

 

 

1.1 Justificativa 

 

No decorrer das últimas décadas, em particular a partir de 1990, o movimento 

contínuo de valorização do capital associado às transformações do mercado de trabalho, este 

impulsionado pelo desenvolvimento incessante de novas Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC), permanece pautando as discussões atuais acerca das políticas de 

educação e qualificação profissional. Considerando essas mudanças e suas relações com o 

tema central da pesquisa, o recorte temporal proposto neste trabalho tem como marco as 

políticas de qualificação profissional intensificadas a partir dos anos 1990.  

Para reduzir a lacuna entre a demanda e a oferta de competências com cada vez maior 

especificidade para o trabalho qualificado
4
, empresas vêm estruturando programas 

educacionais em Universidades Corporativas. Torna-se, portanto, necessário situar esses 

programas no conjunto das transformações ocorridas no mercado de trabalho de forma a 

compreender a relação entre as iniciativas voltadas para a qualificação profissional e o 

desenvolvimento de competências nas organizações públicas e privadas no que tange à 

utilização e integração das TIC nos sistemas de tutoria dos programas educacionais a 

distância das UC. Essa verificação permitirá o levantamento das hipóteses que destaquem a 

quem servem prioritariamente tais processos de qualificação: à empresa, aos funcionários 

como indivíduos e cidadãos, à sociedade na qual a empresa está inserida. É que se as TIC 

aplicadas à EaD nas UC apenas têm a finalidade de ampliar as competências dos funcionários 

para aumentar seus lucros e descartar os funcionários logo que seu trabalho ficar obsoleto 

enquadram-se numa direção; no entanto, se verificado que tal ambiente corporativo mediar 

seus processos de formação abrangendo também essencialmente a formação profissional 

ampla dos funcionários, a conclusão certamente será em outra direção. É esse o desafio do 

presente trabalho de pesquisa.   

De acordo com Pochmann (2011), ao longo dos anos de 1990 as políticas neoliberais 

de flexibilização contratual e desregulamentação do mercado de trabalho estiveram em maior 

evidência no país; porém, conforme cita o autor, “                                      

                                                 
4
                                                   “                                                     

                                                                                    ” (IBGE, 2013). 
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dimensão da informalidade                                                                ” 

(POCHAMNN, 2011, p. 31). 

Desde então visualiza-se um aprofundamento dos problemas que afetam o mundo do 

trabalho (entre eles o  desemprego, a redução de salários
5
, a elevação da jornada de trabalho

6
), 

bem como o deslocamento conceitual da discussão acerca da qualificação profissional para o 

modelo de competência, “         -se agora que os indivíduos possuidores das competências 

                                                              ” (CASTIONI, 2002, p. 2). 

Estes termos – qualificação e competência – são utilizados como uma das respostas à crise do 

emprego e subsidiam a formulação de políticas, diretrizes, planos e programas 

governamentais no campo do emprego e da educação.  

Perrenoud (2002, p. 8                                            “           

                                                                       ”             

                                                           “(1                     

cognitivos pertinentes, de saberes, de capacidades, de informações, de atitudes, de valores; (2) 

conseguir mobilizá-los e pô-los em sinergia, no momento oportuno, de forma inteligente e 

      ”                                                                                 

compõem o modo de exercício profissional, o que, para Perrenoud (1999 apud RUÉ et al, 

2009, p. 102), constitui a capacidade de mobilizar diversos recursos cognitivos para enfrentar 

situações determinadas. 

                              “                               2013”            

pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) indicam que em termos mundiais o número 

de desempregados atingiu 197,3 milhões de pessoas em 2012, quase 5 milhões a mais do que 

em 2011. Conforme o mesmo documento, estima-se que o número global de desempregados 

terá um aumento de 210,6 milhões até 2018 (OIT, 2013, p. 15). A OIT (2013) também 

sinaliza que os desequilíbrios no mercado de trabalho são decorrentes do descompasso 

entre a oferta e a procura de competências e ocupações.  

Segundo dados divulgados na pesquisa Sistema de Indicadores de Percepção Social 

(SIPS) realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), a falta de qualificação 

teórica, nesta pesquisa relacionada com a educação regular e profissionalizante, e da 

experiência prática é apontada como principal causa de desemprego. A pesquisa indica que 

24% do total de 169 entrevistados relacionaram a falta de qualificação profissional ou de 

                                                 
5
 Em maio de 2013, o menor salário pago no Brasil deveria ser de R$ 2.873,56, ou seja, 4,24 vezes o mínimo em 

vigor, de R$ 678,00. (DIEESE, 2013, p.1). 
6
 Dados da Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED), realizada pelo DIEESE e Fundação Seade apontam que 

mais de 40% dos trabalhadores trabalham além da jornada legal de 44 horas (DIEESE, 2012, pp. 277-278). 
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experiência exigida nas seleções de emprego como a principal dificuldade enfrentada para 

obter trabalho remunerado (IPEA/DISOC/SIPS, 2011, p. 13). 

Diante desse quadro delineia-se um conjunto de políticas públicas voltadas à 

qualificação profissional do trabalhador e à geração de empregos. Entre as alternativas que 

vêm sendo apontadas para combater o desemprego por meio da formação profissional estão as 

recentes políticas públicas do Plano Nacional de Qualificação do Trabalhador (Planfor)
7
 de 

1995 até 2003, a Política Nacional de Qualificação (PNQ) em 2003 e, mais recentemente, o 

Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec)
8
 em 2011. 

As referidas políticas educacionais de qualificação da força de trabalho (Planfor, PNQ, 

Pronatec) visam a desenvolver competências e habilidades para ampliar as condições de 

empregabilidade dos trabalhadores. Acredita-se que a qualificação profissional de 

trabalhadores com as habilidades e competências exigidas pelo mercado, como mostram os 

estudos citados, pode ser uma das soluções para o desemprego na medida em que eles teriam 

mais chances de se inserir ou de se manter no mercado de trabalho. 

É  importante frisar aqui que a mera qualificação profissional não gera postos de 

emprego, pois esta é uma sociedade de produção voltada às regras do consumo e da 

acumulação, e não de atendimento às necessidades mais amplas da geração de emprego e 

mesmo de trabalho.  

Segundo Shiroma e Campos (1997, p. 26), o conceito de competência está diretamente 

relacionado a situações de empregabilidade e, “                                     

constituído num dos eixos orientadores das políticas governamentais de educação 

            ”  Isso pode ser comprovado por meio do documento produzido pelo Ministério 

do Trabalho, em parceria com o Ministério da Educação,            “                

                                         ”,                                 “  

capacidade não só de se obter um emprego, mas, sobretudo, de se manter em um mercado de 

trabalho em constante mutação, com características e natureza cada vez mais diferentes 

                                                             ” (MTb/MEC,1995, p. 9). 

Essas políticas também são incorporadas pelas empresas e assim identificadas por 

Ropé & Tanguy (1997): 

 

(...) a atividade de formação, por um lado ao se desenvolver, deslocou-se de lugares 

especializados nessa função – como a escola – para outros lugares e em especial 

                                                 
7
 Para maiores informações sobre o Planfor cf.         “                                              

           ”               Remi Castioni (2010). 
8
  Sobre o PNQ e Pronatec, ver respectivamente < http://portal.mte.gov.br/pnq/> e < http://pronatec.mec.gov.br/> 
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para as empresas que, tendencialmente, tornam-se lugares e agentes de formação e 

não só de produção de bens ou de serviços materiais ou culturais. (p. 18). 

 

As estratégias direcionadas para a qualificação profissional e desenvolvimento de 

competências no interior das organizações impulsionaram o desenvolvimento da educação 

corporativa, ou universidade corporativa (UC). Isto é, para reduzir a lacuna entre a demanda e 

a oferta de competências de trabalho qualificado as organizações públicas e privadas vêm 

estruturando programas educacionais, presenciais e a distância em universidades corporativas. 

Tendo em vista o aumento significativo de universidades corporativas que buscam 

qualificar trabalhadores que estão inseridos no mercado de trabalho e a importância do papel 

do tutor como sujeito que participa ativamente da prática pedagógica, a justificativa para a 

realização da tese de doutorado está fundamentada na necessidade de conhecer a crescente 

utilização das TIC em programas educacionais a distância das UC e na necessidade de estudar 

as formas de utilização dos seus recursos pelos tutores e no processo formativo. 

Embora não seja dado negligenciar o contexto mais global que deu origem à educação 

corporativa, não é objetivo deste trabalho discutir os determinantes econômicos e ideológicos 

presentes e já amplamente discutidos na literatura sociológica, sobretudo vinculada à relação 

trabalho e educação (SHIROMA e CAMPOS, 1997; FRIGOTTO, 2002; QUARTIERO; 

BIANCHETTI, 2005; CATTANI, 2006). A opção teórico-metodológica adotada neste 

trabalho é de uma investigação que procura conhecer os princípios da organização de 

sistemas de tutoria (suporte didático e de conteúdo) na formação profissional via 

educação que utiliza TIC para aprimoramento das capacidades educacionais dos 

programas implantados nas universidades corporativas (UC). É este o  assunto que será 

tratado a seguir. 

 

1.2 As universidades corporativas e a tutoria na aprendizagem mediada por TIC 

 

Organizações públicas ou privadas buscam adequar-se aos desafios relacionados às 

suas necessidades de se manterem competitivas em mercados cada vez mais globalizados, 

empregando para isso estratégias de qualificação da força de trabalho implantadas nas 

empresas. Bianchetti (2001, p. 14) discute como o processo de escolarização na empresa é 

uma forma de o trabalhador diminuir as chances de ser excluído e permanecer no mercado de 

trabalho. Nesse contexto, as estratégias direcionadas para a área de educação no interior das 

organizações impulsionaram o desenvolvimento da Educação Corporativa, ou Universidade 
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Corporativa (UC), como forma de institucionalizar um espaço educacional dentro da empresa 

e por ela gerenciado, objetivando proporcionar a aquisição de novas competências vinculadas 

ao mercado de trabalho (OTRANTO, 2007). 

Autores indicam algumas vantagens das UC para as empresas, com o uso das TIC. É 

que elas dispensam os espaços físicos, pois utilizam a educação a distância (EaD) nos seus 

programas educacionais, com       “                                                 

                                                        [       ]                   ” (     ; 

MELCA, 2005, p. 59). Além da flexibilidade do treinamento, há de ser considerado que “  

qualificação dos funcionários é realizada em um tempo menor e com custos reduzidos, 

salientando que a economia de tempo pode chegar a 50%, e de custo a 60%, em relação aos 

                  ” (Q        ;     Y  2005     37). 

Conforme literatura consultada, são elementos constituintes fundamentais da EaD: os 

alunos, os professores e/ou tutores, separados no espaço e/ou no tempo; o processo de ensino 

aprendizagem mediatizado com recursos técnicos de comunicação; a ação sistemática e 

conjunta de diversos recursos didáticos com apoio de uma organização e tutoria para propiciar 

a aprendizagem autônoma dos alunos (KEEGAN, 1996; BELLONI, 2009; MOORE e 

KEARSLEY, 2010). 

Dentre esses elementos, a organização de um sistema de apoio ao estudante (tutoria) 

tem sido citada como um dos pilares para garantir a qualidade dos programas educacionais a 

distância (BENTES, 2009; MEC, 2007). Ao definir educação a distância, Aretio (1994) 

ratifica os elementos constituintes acima apresentados e reforça   “                         

e tutoria que propiciam a aprendizagem independente e flexível dos alunos” (p. 39). 

A tutoria e sua relevância no processo de formação na modalidade EaD são igualmente 

destacadas em documentos oficiais. Em Referenciais de Qualidade para Educação Superior a 

Distância (MEC, 2007)
9
, que teve a função de estabelecer critérios de qualidade para a EaD, é 

enfatizada a importância da interação apoiada em um sistema de tutoria nos cursos a 

distância para criar condições a fim de “diminuir a sensação de isolamento, apontada 

como uma das causas de perda de qualidade no processo educacional, e uma das 

principais responsáveis pela evasão nos cursos a distância” (   13   Nesse documento o 

MEC (2007) sugere que a ausência de um sistema de tutoria pode ser uma das causas do 

problema da evasão nos programas educacionais a distância.  

                                                 
9
 “          n° 5.622, de 19 de dezembro de 2005, no parágrafo único do artigo 7º, estabelece que os 

Referenciais de Qualidade para a Educação Superior a Distância pautarão as regras para a regulação, supervisão 

e avaliação dessa modalidade" (MEC, 2007, p. 6). 
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A presença de um sistema de tutoria para resolver o problema da evasão nos cursos a 

distância, sobretudo com orientações eficientes do tutor, também é indicada por Pimentel 

(2006): 

 

                                                                                 

                                                                             

comunicam-se com seus alunos por meio de encontros programados dura      

                                                                         

                                                                                     

                                                                               

decorrer do processo (p. 106). 

 

Holmberg (1996) também considera que a educação a distância de alta qualidade 

requer interação aluno-tutor em todo processo de ensinoaprendizagem. Para o autor a 

                                            “                     lioso para apoiar a 

aprendizagem dos alunos e desenvolver as suas habilidades cognitivas. Esta tem uma 

                                                             ” (   487                   

O trabalho de tutoria a distância não é recente, uma vez que realizado por escolas de 

correspondência há mais de um século. Segundo Moore e Kearsley (2010, p. 25), a tutoria na 

EaD teve seu marco inicial na década de 1880 com os cursos por correspondência para as 

pessoas que desejavam                                                            “         ” 

de um tutor a distância. Já Holmberg (1995, p. 48) considera que a primeira iniciativa de 

tutoria a distância foi no ano de 1840, na Grã- Bretanha, quando Issac Pitman ofereceu um 

curso de taquigrafia por correspondência. Nessa experiência os alunos transcreviam em 

taquigrafia curtas passagens da bíblia e o tutor acompanhava, a distância, essas transcrições.  

Atualmente novas modalidades de comunicação e aprendizagem são possíveis graças 

ao avanço das TIC (ALMEIDA et al, 2012, p. 109). Enquanto que em cursos por 

correspondência a mídia impressa e o meio postal são importantes para a comunicação entre 

aluno e tutor, nos dias atuais é possível recorrer a uma variedade considerável de tecnologias 

para estabelecer novas modalidades dinâmicas de aprendizagem. 

Do universo das principais ferramentas de aprendizagem para o trabalho de tutoria nas 

UC privilegiamos nesta tese os ambientes virtuais de aprendizagem (AVA), adaptação dos 

Sistemas de Gestão de Aprendizagem (Learning Management System - LMS) para que os 

tutores possam armazenar, compartilhar os materiais de estudo e gerenciar os processos de 

ensinoaprendizagem, as dinâmicas síncronas, em que alunos e tutores interagem 

simultaneamente, em tempo real, por meio de recursos como webconferência, webcasting, 

videoconferência, audioconferência ou chat, e os recursos assíncronos, que incluem 
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organização e apresentação de conteúdos digitais em diversos formatos que combinam 

recursos multimídia como sons, imagens, animações, vídeos, hipertextos. 

As TIC aplicadas à educação, utilizadas como ferramentas de aprendizagem nos 

sistemas de tutoria a distância nas UC, oferecem espaços qualitativamente novos de situações 

de aprendizagem (ALMEIDA et al, 2012, p. 109) e inúmeras possibilidades: grande 

capacidade para organizar e registrar informações; diversos formatos para apresentar os 

conteúdos digitais (que são a base para o diálogo entre alunos e tutor); novas formas de 

interação mediatizada (mudança das relações entre tutor/aluno, aluno/aluno) (BELLONI, 

2009), bem como       “                                                                 

disciplina individual” (ALMEIDA, 2007, p. 59). Embora essas tecnologias favoreçam a 

organização e a distribuição de conteúdos digitais dos programas educacionais a distância, 

elas              “                         sciente (...)                ” (         

2011). Esse entendimento sobre as tecnologias e seus produtos é complementado por Almeida 

(2003a, p. 40), que destaca que os problemas não estão nas TIC, mas concentram-   “    

processos humanos, que podem empregá-las para a emancipação humana ou para a 

         ”   

Aqui fazemos alusão a outros autores que reforçam essa compreensão da importância 

das TC em processos educativos. Segundo Franco (2009), “                                   

                                                                                             

forma humanizadora a realid                                         ” (   71). Valente 

(2005                                                 “                                  

necessidades e exigências do pedagógico e as novas possibilidades técnicas criam novas 

aberturas para o pedagógico, constituindo uma verdadeira espiral de aprendizagem ascendente 

                   ” (VALENTE, 2005, p. 23). Na mesma direção Freire (2001) sinaliza 

para                      “                                                             

conteúdo, treinamento ou adestramento, mas sim como comunicação, entendendo esta 

enquanto diálogo entre sujeitos interlocutores, que buscam significar e re-significar, construir 

e reconstruir os conhecimentos e a sua própria vida cotidiana” (FREIRE, 2001, p. 35). Isto é, 

                 “                                                                          

uma educação, mas um depósito bancário onde se estabelecem as condições de proletarização 

do saber” (ALMEIDA et al, 2012, p. 109). 

Uma vez que o diálogo estabelecido com a presença da tutoria na aprendizagem 

mediada por tecnologia é fundamental, torna-se relevante sintetizar os seus principais 
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aspectos destacados por  Almeida (2007), Pimentel (2006), Belloni (2009), Bentes (2009), 

MEC (2007) e Aretio (1994), a saber: 

(1)                                                           ;  

(2)             do tutor                                              ;  

(3) acompanhamento do tutor no processo de ensinoaprendizagem;  

(4) contato frequente, rápido e eficaz do tutor com os alunos para orientá-los em seus 

estudos;  

(5) vivência de atividades organizativas em grupo e de disciplina individual 

promovida pelo tutor;  

(6) presença do tutor para garantir a qualidade dos programas educacionais a 

distância;  

(7) apoio do tutor para propiciar a aprendizagem independente e flexível dos alunos e 

desenvolver as suas habilidades cognitivas;  

(8) atuação do tutor para diminuir a sensação de isolamento do aluno, apontada como 

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

responsáveis principais pela evasão nos cursos a distância;  

(9) interferência eficaz do tutor para resolver o problema da evasão nos programas 

educacionais a distância. 

 

A presente tese de doutorado tem na tutoria, especificamente no contexto da UC, seu 

eixo principal de estudo. As reflexões apresentadas reforçam a relevância das TIC utilizadas 

nos sistemas de apoio ao estudante (tutoria) nos programas educacionais a distância nos SEC, 

considerando a sua capacidade de armazenamento de conteúdos digitais e sobretudo no que se 

refere às possibilidades de interação e intercâmbio de ideias e materiais entre alunos e tutores. 

A seguir são definidas as questões norteadoras da pesquisa e seus objetivos. 

 

 

1.3 Problema da pesquisa e objetivos 

 

Embora documentos oficiais e pesquisadores da área indiquem a importância da 

participação dos tutores nos cursos a distância, publicações nesse campo da educação revelam 

que esse sistema de tutoria é desconsiderado na medida em que não faz parte de todas as 

universidades corporativas. As universidades corporativas que não o utilizam como parte do 
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sistema formativo já mostram a priori a sua desconsideração. O problema deste trabalho está 

em identificar as UC que utilizam sistema de tutoria e suas formas de uso para que daí sejam 

recolhidos dados para análise.  

O tutor, conforme destacado por Belloni (2009, p. 84), ocupa um lugar menor na 

hierarquia das funções docentes da EaD. Nesta modalidade de educação, a autora citada 

destaca três grandes grupos de funções docentes: o primeiro é responsável pela concepção e 

realização dos cursos e materiais; o segundo assegura o planejamento e organização da 

distribuição de materiais e da administração acadêmica (matrícula, avaliação); o terceiro 

responsabiliza-se pelo acompanhamento do estudante durante o processo de aprendizagem 

(tutoria, aconselhamento e avaliação), mas é o menos valorizado entre os três, de acordo com 

a autora. 

Pesquisas também indicam que a tutoria a distância não faz parte de todas as UC. Para 

apoiar essa observação citaremos a enquete realizada pelo portal e-Learning Brasil (2003) 

sobre a colaboração e a tutoria especificamente no contexto das UC. Com o objetivo de 

identificar o nível de utilização da tutoria como parte integrante de um curso a distância, a 

enquete identificou que das empresas pesquisadas 32% não possuem o apoio de tutoria em 

nenhum curso e 44% destas têm tutoria em alguns cursos. Em 12% das empresas alguns 

cursos possuem tutoria e somente 12% destas instituições indicam que em todos os cursos 

possuem tutoria. Entretanto, mesmo com os resultados apresentando que na maioria dos 

cursos na modalidade a distância não existe tutoria, a mesma enquete apontou que 

praticamente todos os “                            consideraram esta iniciativa realmente 

importante. Para 42% destes alunos a tutoria é muito importante, para 56% a tutoria é 

importante e somente 1% afirmou que considera pouco importante” (2003     2 .  

Outra enquete realizada pela mesma instituição, em agosto de 2012, retrata os aspectos 

motivacionais da EaD. Na questão que identifica os tipos de suporte mais importantes nesta 

modalidade educacional, constatou-se que em 78% do universo pesquisado o       “mais 

importante em cursos a distância é o suporte didático e de conteúdo”, isto é, a presença de um 

tutor para auxiliar e motivar o aluno durante o processo de ensino-aprendizagem. “Em 

seguida está o suporte técnico sobre equipamentos e tecnologias, considerado por 21% dos 

participantes como o mais importante”         1% dos participantes indica o apoio de 

colegas do curso como o tipo de suporte mais importante (E-LEARNING, 2012, p. 2).  

Considerando as questões até aqui colocadas sobre a função da tutoria e sua 

importância para a difusão e construção do conhecimento em programas educacionais a 
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distância, a presente pesquisa tem por objetivo demonstrar, conceitual e empiricamente, que o 

trabalho do tutor está diretamente relacionado com o desenvolvimento de competências. 

 Embora o termo competência possa ter diferentes significados, neste trabalho trata-se 

das competências técnicas (desenvolvidas pela absorção de técnicas específicas para o 

trabalho realizado), gerenciais (representando habilidades comportamentais e técnicas dos 

gerentes) e gerais (ligadas aos valores e cultura necessários ao negócio da organização) 

(EBOLI, 2010, p. 282). 

 A pesquisa também objetiva demonstrar as competências do tutor, as suas diferentes 

formas de atuação e como ele utiliza as tecnologias da informação e comunicação (TIC), 

mídias e recursos dos ambientes virtuais de aprendizagem (AVA) nos cursos a distância das 

UC, bem como comprovar que a ausência do profissional tutor tem consequências negativas 

no trabalho formativo proposto pelas UC, incluindo o grau de aprendizagem dos alunos, a 

probabilidade de evasão, o aproveitamento do potencial de uso dos ambientes virtuais, entre 

outros. 

A fim de atingir os objetivos gerais do presente estudo são propostos os seguintes 

objetivos específicos: 

1) estabelecer um quadro conceitual para compreender as diferentes modalidades de 

trabalho da tutoria na organização; 

2) identificar as ferramentas de aprendizagem apropriadas para a tutoria nessa 

perspectiva; 

3) verificar junto aos tutores suas diferentes formas de atuação e utilização das TIC nas 

situações de aprendizagem dos programas educacionais das UC. 

 

Buscando estabelecer direções para viabilizar a investigação dos objetivos propostos, 

são definidas as seguintes questões norteadoras da pesquisa: 

 Quais as principais TIC utilizadas nos cursos a distância das UC e como o tutor as 

emprega nas situações de ensinoaprendizagem?  

 Qual o papel do tutor em cada situação de aprendizagem? 

 Qual a participação atual do tutor nos programas educacionais a distância das UC? 

 Os sistemas de tutoria a distância nas UC têm características diferentes nas 

universidades corporativas? Quais as possíveis consequências de não ter tutoria num 

programa de treinamento de uma UC? 
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2 QUESTÕES METODOLÓGICAS DA PESQUISA  

 

 

 O trabalho de investigação da tese se apoia nos seguintes procedimentos de coleta de 

informações:  

2.1 Pesquisa bibliográfica 

 

 Para responder às questões “quais as principais TIC utilizadas nos cursos a distância 

das UC, como o tutor as emprega nas situações de ensinoaprendizagem e qual o papel do tutor 

em cada situação de aprendizagem” realizamos uma revisão de literatura a fim de estruturar 

um referencial capaz de identificar as diferentes possibilidades de TIC utilizadas nos 

programas desenvolvidos nas UC e compreender como o tutor pode atuar em cada nível do 

referencial proposto. Esta primeira fase do estudo compreendeu uma pesquisa bibliográfica 

sobre sistemas de tutoria e TIC disponíveis no mercado. Também com o apoio em pesquisas 

bibliográficas foram examinados livros e artigos recentes publicados em revistas científicas 

dirigidas à educação a distância, num esforço de montar quadros representativos das atuações 

e competências dos tutores. Esse levantamento sobre o tema certamente permitiu um 

aprofundamento das questões de pesquisa e do seu referencial de análise.  

 Para contextualizar a produção existente na área temática deste trabalho, foi realizada 

uma pesquisa bibliográfica nos bancos de dados Scielo, Capes, Unesco e do Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC). Há que registrar a carência de 

publicações no campo da educação, mais especificamente quando relacionadas aos temas 

“                    ”   “                    ”            uisa bibliográfica foram 

considerados os estudos realizados no período entre 1980 e 2013, considerando as seguintes 

palavras-chave que são temas do presente trabalho, a saber: “                    ”  

“                        ”  “corporate education”  “corporate university”  “           

di       ”   “distance education”.  

A pesquisa dos artigos científicos no banco de dados da UNESCO e CAPES 

                                                                   “                    ” 

  “                    ”, palavras-chave usadas simultaneamente na busca destes bancos de 

dados. Na consulta à base de dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior (MDIC), esses temas não chegam a representar nem 5% dos artigos publicados por 

pesquisadores da área de educação.  
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Ao consultar a base SciELO, selecionando especificamente o banco de trabalhos sobre 

                   “                    ”   “                        ”                 

forma conjunta, ficam em torno de 11% do total de publicações, enquanto 65% destas se 

concentram na área de administração
10

. O Gráfico 1 contém os resultados desta pesquisa: 

 

Gráfico 1 - Publicações SciELO - Scientific Electronic Library Online 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados SciELO. 

 

No Gráfico 2 a seguir os resultados do estudo comparativo foram compilados a partir  

dos bancos de dados Scielo, Capes, Unesco e MDIC, totalizando a amostra da pesquisa 

bibliográfica realizada com as palavras-chave “                    ”  “       idade 

           ”  “corporate education”  “corporate university”  “                    ”   

“                  ”.  

 

                                                 
10

 Pesquisa realizada pela autora de janeiro a junho de 2013. O resultado completo da pesquisa pode ser 

encontrado no APÊNDICE A deste trabalho. 
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Gráfico 2 - Publicações MDIC, SciELO, CAPES, UNESCO 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados SciELO, MDIC, CAPES e UNESCO 

 

 Como é possível verificar no Gráfico 2, a maior proporção de trabalhos científicos 

sobre os dois temas, EaD e EC, encontrados nos bancos de dados dos principais centros de 

publicações científicas do país foi sobretudo nas áreas da Administração com 53% e 

engenharias (Produção, Civil, Elétrica) com 11%. Contudo, no campo da educação, o número 

de publicações que tratam de educação corporativa, sobretudo trabalhos sobre este tema na 

modalidade a distância, é inexpressivo, totalizando apenas 6% de publicações acadêmicas. 

 

2.2 Pesquisa quantitativa (survey)  

 

                          “qual a participação atual do tutor nos programas 

                               ?”, a opção foi pela realização de um levantamento de dados, 

em forma de survey, que faz parte da Pesquisa Nacional de Educação Corporativa 2012, na 

qual sou responsável pelas questões referentes à prática da educação a distância nas UC 

brasileiras. A realização da pesquisa envolveu a minha participação juntamente com o Grupo 

de Estudo em Gestão da Educação Corporativa da Universidade de São Paulo (USP)
11

, 

coordenado pela Profa Marisa Eboli. A proposta deste estudo concentrou-se na realização de 

uma pesquisa quantitativa (survey), com empresas brasileiras, a partir de um banco de dados 

de organizações públicas e privadas que possuem iniciativas em educação corporativa 

                                                 
11

 Para saber mais sobre o Grupo de Estudo em Gestão da Educação Corporativa da USP, consultar: 

<http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=0067708GOXQ07H>. Acesso em: 13 mai. 2013. 
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identificadas por Eboli (2010, p. 141), cuja previsão foi atingir 300 organizações de diversos 

setores de atuação. Para Forza (2002) as surveys têm por objetivo contribuir para o 

conhecimento disponível numa área particular de interesse, podendo ser de três tipos: 

exploratória, confirmatória e descritiva. A pretensão com esta survey era identificar 

quantitativamente os resultados obtidos com a implantação de educação a distância em 

organizações a serem pesquisadas, de forma a viabilizar comparações sobre a efetividade dos 

currículos. Dessa maneira, a survey proposta teve caráter exploratório, já que buscou 

identificar quais eram efetivamente as principais práticas de educação a distância nos sistemas 

de educação corporativa (SEC). 

A coleta de dados
12

 foi realizada por meio de um questionário eletrônico encaminhado aos 

responsáveis pela educação corporativa no período de 08 de julho a 22 de outubro de 2012. 

Assim, a amostragem foi do tipo intencional, isto é, seguiu um critério por julgamento, 

conforme requisitos determinados pelo pesquisador (Cooper e Schindler, 2003, p. 169) e do 

tipo voluntário, isto é, os indivíduos manifestaram livremente o seu desejo de tomarem parte 

na pesquisa (Saunders et al., 2007, p. 233 apud Eboli, 2011), a partir de uma carta-convite 

enviada pelo grupo de pesquisa em EC da FIA. 

Foram consideradas como público-alvo para a pesquisa aquelas organizações que 

preencheram os seguintes requisitos e critérios: 

 empresas públicas e privadas atuantes no Brasil; 

 empresas com iniciativas comprovadas de educação corporativa; 

 empresas que desenvolveram cursos na modalidade educacional a distância. 

 Os questionários foram respondidos pelos responsáveis pelos Sistemas de Educação 

Corporativa das organizações. É que apenas esses profissionais pertencentes à área de RH ou 

EC podem responder pelo planejamento, implantação e acompanhamento das iniciativas de 

educação a distância das universidades corporativas. 

Seguem os instrumentos metodológicos que nortearam a presente pesquisa: 

 banco de dados das empresas atuantes no Brasil que possuem UC; 

 questionário com questões fechadas (predominantes) e abertas; 

 técnicas de análise qualitativa e quantitativa; 

                                                 
12

 Para a realização da pesquisa foi elaborado um questionário com um total de 91 questões. Deste total, as 12 

questões relacionadas à educação a distância e tratadas nesta parte do trabalho foram elaboradas para responder 

às da tese do doutorado, sendo, portanto, de nossa responsabilidade. As restantes 79 questões foram distribuídas 

aos demais integrantes do grupo de pesquisa de acordo com a sua formação profissional e acadêmica. Sobre elas 

faremos considerações sobre aspectos mais gerais da UC (vide item 3.2), com o objetivo de contextualizar a 

educação corporativa no Brasil. 
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 coleta de dados pela internet. 

Ao final da pesquisa contamos com um conjunto de 60 organizações respondentes, 

pertencentes a diversos setores da economia nacional e com diferentes características. 

 

2.3 Entrevistas com tutores de UC 

 

 As questões sobre “as características dos sistemas de tutoria a distância nas UC e quais 

as possíveis consequências de não ter tutoria num programa de treinamento destas 

universidades corporativas” demandaram abordagens qualitativas que foram feitas após a 

qualificação. 

 Dentre as 60 UC identificadas na primeira etapa da presente pesquisa (survey) 

constatamos que 38 delas oferecem cursos educacionais exclusivamente a distância com 

apoio da tutoria. Para compor a amostragem das UC com cursos a distância e apoio de tutoria, 

enviamos carta-convite via e-mail para os responsáveis destas 38 UC. No total, 38 e-mails 

foram enviados juntamente com um termo de sigilo e confidencialidade (APÊNDICE B) e 

personalizados com a versão resumida da pesquisa e com as orientações para a participação. 

Para colaborar com a pesquisa o gestor pôde escolher entre três estratégias: entrevista 

presencial, entrevista a distância (via telefone) ou preenchimento de um formulário eletrônico. 

O questionário (APÊNDICE C) utilizado como referência para essas três opções de coleta de 

dados foi elaborado com 11 perguntas relativas às  competências dos tutores e às tecnologias 

que os tutores utilizam nos cursos a distância das UC. 

 Cerca de 18% desses 38 e-mails retornaram em função de o endereço de e-mail ou o 

domínio não existir, a caixa postal estar cheia ou o servidor não aceitar mensagens originadas 

a partir de um servidor diferente daquele da conta de e-mail do remetente. Sem êxito, 

tentamos confirmar os endereços eletrônicos via telefone. Assim sendo, a amostra atualizada 

passou a contemplar 31 UC.  

 Após 31 e-mails encaminhados, o contato telefônico para esse grupo da amostra 

constituiu a segunda etapa da pesquisa qualitativa, sendo que não obtivemos êxito com 14 

contatos (aproximadamente 45% da amostra) por motivos variados (férias, mensagens 

automáticas de ausência temporária, reuniões frequentes e telefone inexistente). Entretanto, 

com 55% (17) da amostra o contato via telefone foi realizado com sucesso.  

 Dos 17 telefonemas realizados, o gestor de uma UC informou não ter tutoria nos 

cursos a distância e seis contatos se mostraram interessados em participar da pesquisa via 
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formulário eletrônico, mas até o fechamento da coleta de dados esse grupo não havia 

respondido o questionário. Portanto, a amostra final desta etapa da pesquisa totalizou dez 

universidades corporativas - ou 58,8% do total de 17 UC contatadas. Os respondentes 

representaram, portanto, uma amostra de conveniência formada por todas as UC que 

participaram da entrevista via telefone ou responderam ao questionário.  

 O questionário eletrônico foi a opção considerada mais adequada para sete 

respondentes, e para outros três a entrevista por telefone foi a selecionada. 
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3 TIC E SISTEMAS DE TUTORIA A DISTÂNCIA 

 

 

 Para responder as questões sobre as ferramentas de aprendizagem utilizadas nos cursos 

a distância e a utilização destas pelo tutor, tratadas no capítulo 5 desse trabalho, torna-se 

necessário resgatar alguns conceitos e suas aplicações nas TIC em programas educacionais a 

distância. O objetivo é estabelecer um quadro conceitual articulando o processo de 

ensinoaprendizagem mediado por tecnologias utilizadas por tutores. Para isso, iniciaremos 

este capítulo com as principais abordagens da aprendizagem na modalidade a distância, 

posteriormente analisaremos a relação das UC com o modelo de gestão de pessoas, por 

competências, e finalizaremos apresentando algumas aplicações das TIC nas atividades de 

ensinoaprendizagem com apoio da tutoria. 

 

3.1 Educação a distância e interação entre alunos e tutores 

 

                                                                                    

na educação a distância provoca mudanças no processo de aprender. Em relação à questão 

tempo-espaço, a intensa aplicação desses recursos de comunicação pode acontecer de maneira 

assíncrona ou síncrona. De acordo com Moore (2010, p. 353), assíncrona é a comunicação 

interativa que não ocorre ao mesmo tempo, criando, portanto, “uma defasagem [de tempo] 

que permite aos participantes responder em uma ocasião diferente daquela em que a 

                  ”                             (2010     356   síncrona é a 

“comunicação interativa sem defasagem de tempo. É também um sistema no qual eventos que 

ocorrem regularmente em intervalos de tempo são mantidos em sintonia, usando alguma 

                        ô                          ”  Quando utilizados em ambientes 

virtuais de aprendizagem, os recursos de comunicação síncronos e assíncronos permitem 

novas oportunidades de interação pessoal e diálogo, em diferentes tempos e locais, “exigindo 

técnicas especiais de criação do curso de ensino, métodos especiais de comunicação por meio 

     ô                            ” (             2010     350    

Moore (2010, p. 351), ao conceituar a interação pessoal a distância como uma teoria 

da                                   “   ô                                         

                                   ”  Ou seja, para o autor a educação a distância não é 

apenas uma separação gráfica entre alunos e tutores, mas fundamentalmente um conceito 
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a                                                “                                            

                                                                       ” (       2010     

347). Ainda de acordo com Moore (2010), este conceito baseia-se em afirmativas a respeito 

de como os adultos aprendem, isto é: (1) os adultos querem saber por que precisam aprender 

algo, (2) os adultos gostam de aprender experimentalmente, (3) os adultos tendem a encarar o 

aprendizado como solução de problemas e (4) os adultos tendem a aprender melhor quando o 

tópico tiver valor imediato. Não obstante, considerando que muitas vezes o termo pedagogia é 

usado de modo intercambiável com andragogia, neste trabalho optamos por utilizar 

andragogia por representar o universo das relações entre alunos e tutor, na educação de 

adultos. Para Moore (1993) este universo de relações 

 

                                                                            

mais elementares deste campo - a saber, a estrutura dos programas educacionais, a 

i         entre alunos e professores[tutores], e a natureza e o grau de autonomia 

do aluno. (p. 2, grifo nosso). 

 

Como componente elementar da EaD a interação entre alunos e tutores compreende a 

troca de informações, ideias e opiniões entre estes sujeitos via TIC. A interação, conforme 

destacado por Almeida    k    (2006     272                    “                      [   ]   

um conceito muito utilizado nos AVA para expressar ação e reação entre os participantes”. 

                            “ nteragir é mais que participar. É ter uma ação recíproca, o 

                                                                      ”  É nessa direção 

do sentido de interação que destacamos Belloni (2009) e também pela diferença que a autora 

estabelece entre essa noção e a de interatividade. 

 

Interação – ação recíproca entre dois ou mais atores onde ocorre intersubjetividade, 

isto é, encontro de dois sujeitos – que pode ser direta ou indireta (mediatizada por 

algum veículo técnico de comunicação, por exemplo carta ou telefone); e a 

interatividade, termo que vem sendo usado indistintamente com dois significados 

diferentes em geral confundidos: de um lado a potencialidade técnica oferecida por 

determinado meio (por exemplo CD-ROMs de consulta, hipertextos em geral, ou 

jogos informatizados), e, de outro, a atividade humana, do usuário, de agir sobre a 

                                   “         ”                     (   58). 

 

A análise da literatura consultada mostra que estratégias educacionais mediadas por 

tecnologias e de pesquisas científicas no campo da educação a distância têm uma forte 

tendência em direção a um modelo andragógico voltado para a concepção instrumental e para 

o domínio técnico das TIC. O que foi possível constatar é que a dimensão tecnológica recebe 
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mais atenção na educação a distância do que propriamente a interação dos sujeitos, tutor e 

aluno, envolvidos nessa modalidade de educação.  

Essa mesma observação encontra apoio em vários autores, como Piconez (2004, p. 2), 

que destaca a tendência do domínio de conhecimentos técnicos de utilização das novas 

tecnologias de informação e comunicação e, num plano secundário, “                          

das práticas sociais, essenciais na perspectiva das teorias sociointeracionistas, em relação à 

                           ”                                             : 

 

A possibilidade de ter o computador, como instrumento e recurso a serviço da 

Educação, transforma o modo de pensar e de compartilhar informações, desenvolve 

maiores alternativas de cooperação e de colaboração, pois estimula os alunos a 

exercerem sua autonomia quando levados a interrogar-se sobre a seleção de 

conteúdos e/ou informações pesquisadas e também sobre as melhores estratégias 

para se comunicar com o outro, privilegiando e aprimorando a própria comunicação, 

essencial na construção de conhecimentos. Reforça a ideia defendida por Paulo 

Freire de que os conhecimentos só podem ser construídos em comunhão. A 

velocidade com que ocorre a socialização do pensamento e das ideias do aluno, o 

contato com ideias diversificadas, a sincronia de interação por chats ou fóruns têm 

consequências para o desenvolvimento e aperfeiçoamento da própria democracia 

(convivência com as diferenças) e do trabalho cooperativo (PICONEZ, 2004, p. 2). 

 

Outro autor que oferece elementos importantes para as reflexões do presente trabalho, 

sobretudo quando relacionados às práticas andragógica dos sistemas de tutoria na EaD, é 

Araujo (2007), pelas críticas que faz aos cursos a distância que privilegiam os aspectos 

informativos e instrutivos em detrimento de aspectos construtivos, criativos, reflexivos e 

cooperativos relacionados aos processos de aprendizagem e de desenvolvimento humano. São 

cursos, segundo o autor, que em geral apresentam 

 

modelos tutoriais de ensino que direcionam as interações entre alunos e 

professores[tutores]  a partir de estratégias preestabelecidas, de processos rígidos 

que transmitem conteúdos mediante uma metodologia condutivista, que favorecem a 

memorização de informações isoladas. Esses trabalhos vêm sendo planejados a 

partir de enfoque centralizado, sem considerar o contexto, sem envolvimento por 

parte dos alunos, voltado para o atendimento de uma massa amorfa, homogeneizada, 

desconsiderando as diferenças. A atuação dos alunos restringe-se apenas a virar 

páginas eletrônicas e a responder exercícios mecânicos, sem maior compreensão do 

que está sendo estudado (ARAUJO, 2007, p. 517, grifo nosso). 

 

 É amplamente conhecida a tese de que a construção do conhecimento depende do 

envolvimento do indivíduo no seu próprio processo como aprendiz, implicando consciência e 

mobilização que fundamentalmente se estabelecem na interação e colaboração com outros 

sujeitos. Construir conhecimento socialmente seria, como observa Machado (2004), 
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como construir uma grande rede de significados, em que os nós seriam os conceitos, 

as noções, as ideias, em outras palavras, os significados; e os fios que compõem os 

nós seriam as relações que estabelecemos entre algo em que concentramos nossa 

atenção e as demais ideias, noções ou conceitos; tais relações condensam-se em 

feixes, que, por sua vez, se articulam em uma grande rede (p. 89). 

 

 A partir desse conceito é possível compreender que em EaD o processo de 

ensinoaprendizagem dificilmente é um ato individual, concepção esta que tem como 

referencial a teoria de desenvolvimento humano de Vygotsky,               “              

aprendizagem social e da interação entre o aprendido num processo dialético de resolução de 

                                      ” (VYGOTSKY apud PICONEZ, 2008, p. 3).  

 Trata-                                                           “             

envolve o auxílio aos integrantes de um grupo, equipe ou comunidade para a realização de 

                                                                     ” (K   K         

2012, p.14). Harasim (2005) apresenta uma definição prática de abordagem cooperativa. Para 

           “                                                                          

colegas, com pelo menos alguma estruturação e algum monitoramento de um instrutor[     ]” 

(HARASIM, 2005, p. 55). De forma complementar, a aprendizagem colaborativa está 

relacionada com a participação de alunos voltados para um conjunto de conhecimentos 

emergentes de um grupo ou, ainda, com o trabalho coletivo, criando comunidades de 

aprendizado, como observa Moore (2010, p. 348). Também como destaca Kenski et al (2012), 

                                 “                                                       

de tarefas de forma coletiva, onde os participantes do grupo, equipe ou comunidade auxiliam-

se mutuamente, para complementar as ações e o trabalho dos outros. A interdependência entre 

os participantes é aspecto marcante, possível somente quando pautada pelo respeito mútuo, 

interação, superação de diferenças e conflitos, além da busca por resultados que beneficiam a 

     ” (   14   

 Com base nessas considerações é possível reconhecer a função do tutor na realização 

de atividades de aprendizagem mediadas pelas TIC pela função de promover o diálogo, 

interações em grupo e colaboração, enfim, um conjunto de procedimentos que promovem a 

aprendizagem, como também observou Piconez (2008, p. 3), entre outros autores. 

Considerando a apropriação que o tutor faz das TIC para estabelecer o diálogo e a interação 

nos programas educacionais a distância dos SEC, abordaremos, a seguir, a gestão por 

competências nas UC e, em seguida, a articulação entre as competências da tutoria e as TIC. 
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3.2 Universidades corporativas e gestão por competências 

 

É sabido que aprimorar os processos educacionais tornou-se questão central para as 

instituições de ensino e também para as organizações públicas e privadas (EBOLI, 2010). Nas 

empresas, a necessidade de capacitar continuamente seus profissionais tendo em vista o 

desempenho efetivo das suas atribuições cotidianas e de acordo com os valores, estratégias e 

objetivos da corporação trouxe novos desafios para as áreas de treinamento e 

desenvolvimento, fortalecendo iniciativas de educação corporativa para desenvolver as 

competências dos funcionários a qualquer hora, em qualquer localização.  

De acordo com Eboli (2010, p. 141), a primeira experiência de implantação de UC 

                     “                            1992                                 

Universidade Martins do Varejo (1994), a Universidade Brahma (1995), a Universidade do 

H                      ’  (1997                              1997                 

Universidade Visa, lançada oficialmente em 2001, a Universidade Algar, fundada em 1998, a 

Alcatel University e o Siemens Management Learning em 1998, a Boston School do 

   k                                                1999”  No contexto acadêmico, 

“                                    [   ]                                        

                                                    [   ]    1999” (       2010, p. 140). 

A EC vem, de forma crescente, ganhando espaço no Brasil, conforme sinaliza Eboli 

(2010) ao indicar que, na década de 1990, eram em torno de dez organizações que haviam 

constituído as suas UC. Entretanto, já no ano de 2010 a                “            300 

organizações brasileiras ou multinacionais, tanto na esfera pública quanto privada”, já haviam 

implantado e estavam operando seus SEC (EBOLI, 2010, p. 141). Analisando esses dados, é 

possível constatar que em dez anos houve um crescimento de 3.000% no número de empresas 

que investiram nesse modelo de formação e desenvolvimento de funcionários. As 

necessidades de incrementar a gestão e a competitividade das organizações bem como 

promover o desenvolvimento de competências têm sido o pano de fundo para esse intenso 

desenvolvimento da EC em organizações dos mais variados setores e características.  

A educação coorporativa  representa, conforme Meister (1999, p. 8), um "guarda-

chuva estratégico para o desenvolvimento e a educação de funcionários, clientes e 

fornecedores, buscando otimizar as estratégias organizacionais, além de um laboratório de 

aprendizagem para a organização e um pólo de educação permanente". Eboli (2010) oferece 

também indicações importantes na compreensão da EC como um  
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sistema de formação de pessoas pautado por uma gestão de pessoas com base em 

competências, devendo portanto instalar e desenvolver nos colaboradores (internos e 

externos) as competências consideradas críticas para a viabilização das estratégias 

de negócio, promovendo um processo de aprendizagem ativo e permanente 

vinculado aos propósitos, valores, objetivos e metas empresariais (EBOLI, 2004; 

EBOLI, 2010, p. 153).  

 

Para Eboli (2004, p. 48) o objetivo principal desse sistema [Educação Corporativa] é 

                          “                                                                 

                                       ”, incorporando ao conceito de competência duas 

perspectivas principais, a do indivíduo e a da organização.  

No plano individual, Dutra (2004) conceitua competência como o conjunto de 

conhecimentos, habilidades e atitudes capazes de desenvolver nas pessoas a capacidade de 

executar suas atribuições e responsabilidades agregando valor à organização. Fleury e Fleury 

(2001) definem competência como a capacidade  de  mobilizar,  integrar  e  transferir  

conhecimentos, habilidades  e  recursos  a  fim  de  atingir  ou  superar  desempenhos  

configurados  nas atribuições  do  trabalho,  agregando  valor  econômico  e  social  à  

organização  e  ao indivíduo.  

Considerando essas definições, citamos Eboli (2010) para indicar que as competências 

podem ainda ser diferenciadas em três tipos principais: 1) as competências empresariais, que 

identificam o negócio e evidenciam o posicionamento da organização em relação à 

concorrência, 2) as competências organizacionais, caracterizadas pelos processos que 

garantem a oferta dos seus produtos e serviços, 3) as competências humanas, ou seja, 

capacidades das pessoas necessárias para que a organização obtenha suas competências 

organizacionais e empresariais. A autora ainda divide as competências humanas em técnicas 

(desenvolvidas pela absorção de técnicas específicas ao trabalho realizado), gerenciais 

(representam habilidades comportamentais e técnicas dos gerentes) e gerais (ligadas aos 

valores e cultura necessários ao negócio da organização) (EBOLI, 2010, p. 282).  

Ainda de acordo de acordo com Eboli (2010), os SEC trabalham no nível de pessoas; 

logo, as competências que serão desenvolvidas por esses sistemas educacionais serão as 

humanas. Quando os trabalhadores atingirem as competências humanas, “                    

condições de obter suas competências organizacionais e empresariais, porque possuem 

pessoas em seu quadro com capacidade de responder à                         ” (EBOLI, 

2010, p. 281).  
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3.3 Educação a distância: TIC e competências do tutor 

 

Quando alinhadas com o desenvolvimento das competências, as TIC se destinam a 

facilitar o aprendizado e a aprimorar as relações de ensinoaprendizagem por meio da 

concepção, operacionalização e gestão de serviços tecnológicos educacionais. Esses serviços 

são viabilizados por processos tecnológicos, que incorporam recursos e pessoas que atuam de 

acordo com o projeto pedagógico proposto pela organização (DAHMER et al, 2012, pp. 33-

34). 

Para o desenvolvimento das competências humanas, por meio das UC são oferecidos 

cursos presenciais e a distância. Para a criação de estratégias de aprendizagem com suporte 

nas TIC na modalidade a distância, a típica equipe de trabalho reúne a competência de 

              “             designers instrucionais e especialistas em meios, equipe esta que 

fornece materiais estruturados que são então usados como base para o diálogo entre alunos e 

professores[tutores]  especializados (                                   ” (       1993  

p. 6). 

Recorrendo à teoria da distância transacional, conceito pedagógico pensado por Moore 

(1993) para descrever o universo de relações entre aluno e tutor quando separados no espaço 

e/ou no tempo, o di                                                                     

                                                                                       

                                                                                              

A                                                       (1993   p. 6-7), envolve seis 

processos que devem ser estruturados em todo programa de educação a distância, os quais 

foram aqui adaptados no Quadro 1, relacionando cada processo com as TIC e o papel do tutor. 
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Quadro 1 - Processos de cursos a distância, TIC e competências do tutor 

Processo TIC Papel do tutor 

Apresentação: divulgação de 

informações, demonstrações de 

habilidades ou modelos de 

atitudes e valores 

Meios gravados (texto, áudio, 

vídeo) para distribuir tais 

apresentações. 

O tutor poderá atualizar as 

informações e organizá-las em uma 

biblioteca virtual. 

Apoio à motivação do aluno: 

realizado após apresentação do 

planejamento do currículo e 

programa de conteúdo 

Técnicas de incentivo, com filmes, 

gravações e texto, feedback dos 

tutores e diálogo tutor-aluno 

O tutor incentiva o aluno a 

aprender e a aperfeiçoar o seu 

interesse e automotivação por 

aquilo que é ensinado. O estímulo é 

efetivado pelo diálogo entre tutor e 

aluno. 

Estímulo à análise e à crítica: 

habilidades cognitivas com 

atitudes e valores associados 

Especialistas apresentam diferentes 

perspectivas do mesmo conteúdo 

por meio de gravações. 

Organização de debates (fóruns, 

webconferências) acompanhados 

de apresentação impressa ou 

gravada.  

O tutor incentiva o aluno a 

desenvolver uma atitude crítica e 

analítica dos conteúdos e a 

participar de debates. 

Aconselhamento e assistência: 

orientação sobre o uso do 

material didático e das técnicas 

para seu estudo 

Telefone, correio, e-mail e 

entrevistas via webconferência e 

audioconferência. 

O tutor orienta e dá assistência ao 

aluno no uso do material didático e 

das técnicas de estudo, bem como 

na resolução de problemas 

andragógicos. 

Organização de prática, 

aplicação, testagem e avaliação: 

oportunidade de aplicação do 

que está sendo aprendido, seja 

praticando as habilidades 

demonstradas, seja manipulando 

as informações e as idéias 

apresentadas. 

Trabalhos escritos enviados via 

ambiente virtual de aprendizagem 

ou por correio. 

O tutor é fundamental na resposta 

às tentativas de aplicação do novo 

conhecimento por parte do aluno. 

Um curso a distância bem 

estruturado oferece oportunidades 

para diálogo com um tutor como 

um meio de ajudar o aluno neste 

processo de testagem real e de 

obtenção de feedback. 

Organização para a construção 

do conhecimento por parte do 

aluno: oportunidade para o 

aluno se envolver em suficiente 

diálogo/interação 

O diálogo via AVA e recursos 

síncronos e assíncronos. 

Promover o envolvimento do 

aluno, de modo a compartilhar com 

o tutor e demais alunos o processo 

de construção do conhecimento.  

Fonte: Adaptado de Moore (1993, pp. 6-7) 

  

A aplicação desses seis processos que devem ser estruturados em programas de 

educação a distância somada ao diálogo, interação, cooperação e colaboração entre tutores e 

alunos por meio das TIC tem consequência para o aprendizado. Logo, torna-se oportuno 

organizar, repensar e fundamentar cientificamente essa relação entre os instrumentos e 

aqueles que os operam de forma organizada e direcionada para sua formação. É sobre esse 

assunto que trataremos a seguir. 
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3.4 Desenvolvimento de um referencial para compreender os diferentes papéis do tutor 

numa universidade corporativa 

 

 Para responder às questões “quais as ferramentas de aprendizagem utilizadas em cada 

processo” apresentado anteriormente e “qual o papel do tutor em cada nível proposto”, 

detalhamos neste momento as TIC organizadas na forma de pirâmide, aproximando-as aos 

diferentes tipos de tutoria que podem ser utilizados nos programas educacionais a distância 

nas UC. 

 Com base nos processos apresentados por Moore (1993) ao final do item anterior, 

propomos um referencial para alinhar o desenvolvimento de competências de tutores com as 

tecnologias educacionais, tendo em vista o aprimoramento das capacidades de concepção, 

operacionalização e gestão dos serviços tecnológicos educacionais nas instituições de ensino e 

nas organizações. A pirâmide abaixo apresenta um esquema organizado em forma de níveis e, 

no interior de cada um deles, as possibilidades de  TIC, mídias e recursos de AVA da 

educação a distância nas universidades corporativas.  

 

Figure 1 - Alinhando tecnologias educacionais e desenvolvimento de competências 

 

Fonte: Dahmer e Fleury (2012, p. 34). 

  

 A seguir detalhamos os conceitos envolvidos em cada uma das camadas que constam 

da pirâmide. 
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3.4.1 Infraestrutura 

 

Ambientes virtuais de aprendizagem: são os locais pedagógicos e tecnológicos planejados 

em que ocorrem os processos de ensinoaprendizagem. No caso do ensino presencial, o 

ambiente de aprendizagem corresponde às instalações da instituição de ensino, incluindo o 

prédio, suas salas de aula, bibliotecas, lanchonete. Na modalidade virtual, os ambientes 

tecnológicos e pedagógicos de aprendizagem são os softwares capazes de operacionalizar e 

gerenciar o processo de ensino na organização e seu planejamento para as relações de 

aprendizagem, incluindo os sistemas de avaliação, estocagem de dados e suas representações. 

Para essa finalidade, os softwares disponibilizam salas de aula virtuais para a realização de 

dinâmicas entre professores e alunos e bibliotecas virtuais nas quais os alunos podem 

consultar conteúdos utilizando ferramentas para a construção colaborativa de conhecimentos. 

A decisão sobre qual o melhor sistema de gestão de aprendizagem para a organização deve 

levar em conta diferentes aspectos, como, por exemplo, o alinhamento com as diretrizes de 

governança tecnológica e a disponibilidade de pessoas capazes de trabalhar com o sistema, 

além de questões financeiras. 

 Apenas para exemplificar, no Curso de Gestão da Educação Corporativa sobre o qual 

tratamos na justificativa deste trabalho, ministrado na modalidade semipresencial, é utilizado 

o sistema de gestão de aprendizagem Moodle na estruturação do seu ambiente virtual de 

aprendizagem. O Moodle é um software livre e por esse motivo pode ser copiado, alterado, 

executado e redistribuído livremente, sem a necessidade de pagamentos
13

. 

 

3.4.2 Construção de conhecimentos 

 

Construção de conhecimentos síncrona: neste caso professores e alunos interagem 

simultaneamente, podendo estar no mesmo espaço ou em espaços diferentes. As dinâmicas 

em que alunos e professores interagem no mesmo tempo e espaço usualmente ocorrem em 

sala de aula e podem ser aprimoradas com a utilização de apresentações digitais, laboratórios 

e outros recursos tecnológicos, como as lousas digitais e tablets. No contexto virtual essas 

dinâmicas acontecem em tempos iguais, porém em espaços distintos, e para que aconteçam de 

maneira satisfatória um bom sistema de webcasting pode ser utilizado, garantindo ainda 

                                                 
13

 A customização do seu código fonte é relativamente simples, garantindo às organizações a possibilidade de 

adaptá-lo de acordo com as suas especificidades e objetivos educacionais. 
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quantidade suficiente de banda para a transmissão das informações e os equipamentos 

apropriados para que os alunos possam participar do evento.  

No exemplo que segue, as seções síncronas presenciais do Curso de Gestão da 

Educação Corporativa (este contou com a participação da autora desta tese) aconteceram no 

início e no final do período letivo, nas salas de aula. Já as seções síncronas virtuais 

aconteceram semanalmente e utilizaram a ferramenta específica para captação e transmissão 

das informações e conhecimentos entre alunos e professores. Os alunos puderam assistir ao 

evento em qualquer local com banda larga e equipamentos apropriados. 

 

Construção de conhecimentos assíncrona: quando a transferência de conhecimentos 

acontece de forma assíncrona os alunos entram na modalidade de autoestudo. No contexto 

presencial, o autoestudo inclui a consulta a livros e apostilas; no contexto virtual o autoestudo 

inclui o acesso a materiais digitalizados, desde simples documentos em formato texto até 

vídeos profissionais produzidos especificamente para essa finalidade.  

No Curso de Gestão da Educação Corporativa os recursos assíncronos eram compostos 

principalmente por material interativo desenvolvido de acordo com o padrão SCORM
14

 para 

que o aluno pudesse estudar o conteúdo proposto ao longo da semana entre os encontros 

síncronos. 

 

Avalição da aprendizagem: de acordo com Silva (2006), a sala de aula como ambiente 

virtual de aprendizagem e respectivas atividades síncronas e assíncronas descritas 

anteriormente tem especificidades muito próprias. Para o autor, 

 

neste contexto, felizmente, podemos dizer que as disposições informacionais e 

comunicacionais do computador online estão em sintonia com os indicadores de 

qualidade em educação                         ‘                   ’            

de autoria, multiplicidade de acessos e de conexões, diálogo, troca de informações e 

de opiniões, participação, intervençãoo e autoria colaborativa são princípios 

essenciais em educaçãoo cidadã (SILVA, 2006, p. 27). 

 

 Tanto no caso presencial como no virtual, a avaliação é um processo que acompanha 

toda a trajetória das atividades de ensino mediado pelas diferentes TIC. 

                                                 
14

 SCORM (Sharable Content Object Reference Model) é um conjunto de regras e parâmetros que objetiva criar 

comunicação entre o conteúdo e o sistema de gerenciamento de cursos - LMS (Learning Menagement Systems). 
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O Curso de Gestão da Educação Corporativa também contou com avaliações 

presenciais e virtuais, estas últimas realizadas ao final de cada conteúdo de autoestudo com a 

ferramenta questionário do Moodle. 

 

3.4.3 Desenvolvimento de habilidades 

 

 A terceira camada da pirâmide refere-se ao segundo processo do desenvolvimento de 

competências, ou seja, desenvolvimento de habilidades. (DAHMER e FLEURY, 2012, p. 36). 

 

Comunidades de prática: comunidades de prática são formadas por pessoas que 

compartilham determinado objetivo profissional ou pessoal e aprendem como fazer isso 

melhor conforme interagem regularmente. Três características definem essas comunidades: o 

domínio de interesse, a comunidade e a prática. Nos últimos anos algumas ferramentas 

tecnológicas contribuíram bastante para o estabelecimento e o amadurecimento das 

comunidades de prática. Entre elas vale destacar os fóruns, espaços virtuais estruturados para 

a discussão sobre determinado tema e os wikis, ambientes destinados à construção 

colaborativa de conhecimentos.  

A formação de comunidades para discussão sobre determinado tema e 

compartilhamento de experiências também era uma prática constante no ambiente virtual do 

Curso de Gestão da Educação Corporativa, que utilizou os fóruns da ferramenta Moodle com 

essa finalidade. 

 

Simuladores e jogos corporativos: o uso de jogos e simuladores para o aprimoramento dos 

processos educacionais é uma prática que se difunde atualmente em velocidade bastante 

elevada. Sua utilização tem por objetivo estimular a aprendizagem, estabelecer ambientes de 

colaboração, explorar ativamente as informações para a elaboração de conhecimentos, 

desenvolver a criatividade, a capacidade de resolução de problemas e aprimorar a 

comunicação. 

 Dantas et al (2012) desenvolveram um trabalho que consistiu em especificar e 

desenvolver um jogo corporativo com abordagem educativa. Eles consideraram que quando 

fundamentados em teorias da ciência cognitiva os jogos podem se tornar  
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ferramentas valiosas para o processo de ensino-aprendizagem, promovendo a 

interação do usuário com o computador, de modo que sejam satisfeitos os seguintes 

aspectos: (I) motivação do usuário para a descoberta/aprendizado do conteúdo 

tratado no jogo; (II) reflexão sobre o tema tratado no jogo; (III) necessidade de 

planejamento e criação de estratégias para vencer os desafios que propostos no 

contexto do jogo; (IV) tomada de decisões durante o decorrer do jogo, as quais irão 

influenciar os resultados finais; (V) ajuda na compreensão de processos concorrentes 

e afins ao contexto do jogo; e (VI) auxílio no processo de avaliação (Dantas et al, 

2012, p. 11). 

 

 Simulação é um dos recursos de aprendizagem em grupo apresentados por Harasim et 

al (2005), por permitir ao aluno aplicar o conhecimento teórico para solucionar desafios 

propostos por tutores. Entre os exemplos de simulação bem sucedida em ambientes virtuais de 

aprendizagem, os autores apresentam a iniciativa que compreende 

  

um laboratório de administração, no qual os estudantes interpretam vários papéis 

no gerenciamento de uma corporação hipotética; um instituto de pesquisa, no qual 

os alunos assumem a persona de cientistas imaginários ou conhecidos e debatem 

abordagens e procedimentos científicos; e   S m’s C fé, no qual os alunos 

interpretam as personagens de um bar a fim de explorar perspectivas e posições 

filosóficas diferentes. O instrutor[tutor] distribui os papéis e estabelece os prazos. O 

resultado pode ser algo concreto, como um relatório, ou um processo, como a 

oportunidade de aprofundar e dar prosseguimento a uma discussão (...) pode durar 

poucos dias ou se estender por um período maior, talvez junto com outras tarefas 

(HARASIM et al, 2005, p. 173, grifo nosso).  

 

 A Universidade de Harvard, pioneira no desenvolvimento da aprendizagem por casos, 

atualmente disponibiliza um grande número de simuladores virtuais que podem ser utilizados 

em dinâmicas de aprendizagem por alunos de todo o mundo. Um desses simuladores 

apresenta como desafio a estruturação de um projeto para desenvolvimento de periféricos para 

computadores, que devem ser lançados no mercado de acordo com o escopo proposto, antes 

do concorrente, mantendo o orçamento disponível. A figura a seguir revela esse simulador. 
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Figure 2 - Simulador disponibilizado pela Universidade de Harvard 

 
Fonte: Harvard Business Publishing

15
. 

 

Desafios de aprendizagem: trata-se de dinâmicas coordenadas, em que desafios corporativos 

reais são propostos para os alunos. Para a organização que estabelece o desafio de 

aprendizagem os benefícios incluem a obtenção de diversas ideias criativas, o estímulo à 

colaboração entre os participantes e a identificação de potenciais talentos.  

 Um exemplo com êxito ness                         “                    ” 

promovida pela empresa TerraForum, recentemente adquirida pela empresa Globant. Os 

temas das batalhas são propostos por empresas que oferecem aos estudantes universitários 

uma questão que deve ser resolvida num determinado período de tempo, como, por exemplo, 

o desenvolvimento de um plano de ação para associar uma marca ao esporte brasileiro. A 

melhor solução apresentada recebe um prêmio em dinheiro e os rankings de classificação 

sugerem para as empresas os alunos mais capazes na resolução de desafios corporativos reais. 

 

                                                 
15

 Disponível em: < http://hbsp.harvard.edu/list/3356-demo-page>. Acesso em: 29 ago. 2013. 
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Figure 3 - Desafios de aprendizagem apresentados no Battle of Concepts Brasil 

 

Fonte: Battle of Concepts Brasil
16

. 

 

3.4.4 Atitude 

 

Aprendizagem baseada em projetos: trata-se de um método educacional que utiliza 

dinâmicas presenciais e virtuais para aprimorar a aprendizagem e desenvolver competências 

dos alunos. Nessa modalidade de ensino são propostas tarefas complexas, envolvendo 

                                                 
16

 Disponível em: < http://www.battleofconcepts.com.br/>. Acesso em: 29 ago. 2013. 
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questões desafiadoras e que demandam capacidades para resolução de problemas, tomada de 

decisões e pesquisas complementares. Busca-se com a aprendizagem baseada em projetos a 

construção de conhecimentos relevantes, estruturados na forma de respostas para questões 

abertas e desenvolvidos a partir da reflexão e revisão de experiências conduzidas pelos 

alunos. 

 

Aprendizagem baseada em problemas: é uma metodologia educacional que também tem 

por objetivo estimular atitudes no aluno que parte da formulação de um problema real, 

identificado preferencialmente no seu contexto profissional. Em relação a esse problema são 

propostos objetivos capazes de resolvê-lo, total ou parcialmente. Com problema e objetivos 

estruturados, o aluno então segue para a revisão de literatura, buscando conhecimentos 

capazes de contribuir com a estruturação de um método de pesquisa que leve à resolução do 

problema. Finalmente, o aluno aplica o método estruturado a partir da revisão de literatura, 

obtendo resultados capazes de viabilizar os objetivos e resolver os problemas identificados.  

Dessa maneira, o aluno desenvolve seus conhecimentos de forma flexível, de maneira 

autônoma, a partir das suas necessidades e de acordo com as suas potencialidades. O conceito 

de autonomia do aluno significa que ele tem capacidades diferentes dos demais para tomar 

decisões a respeito do que, como e em que grau aprende (MOORE, 2010). Nesta modalidade 

de ensinoaprendizagem o tutor assume a função de orientador do trabalho, contribuindo para 

que o aluno atinja os objetivos propostos. 

A aprendizagem baseada em problemas pode ocorrer nos cursos de especialização 

oferecidos pelas UC na fase final do curso, quando o aluno tem de desenvolver seu trabalho 

de conclusão. Esse trabalho parte de um problema identificado no contexto  profissional do 

aluno, e ao longo de alguns meses são estruturadas as soluções para resolver esses problemas. 

As interações entre tutor e alunos acontecem principalmente no ambiente virtual de 

aprendizagem.  

                             es referenciais de aprendizagem utilizados pelos tutores 

podem ser encontrados em Pimentel (2006, pp. 113-114). No Quadro 2 organizamos as 

iniciativas de tutoria na Open University
17

 apresentadas pela autora:  

 

 

                                                 
17

 Para saber mais sobre a Open University consultar o site: <http://www.open.ac.uk>. 
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Quadro 2 - Situações de aprendizagem e papel do tutor 

 

 

Fonte: Adaptado de Pimentel (2006)
18

. 

 

É importante registrar que a pirâmide foi o modo pelo qual começamos a organizar em 

forma de níveis e no interior de cada um deles as possibilidades de TIC, mídias e recursos de 

AVA da educação a distância nas universidades corporativas. Entretanto, após a qualificação 

da presente tese e a partir das novas leituras sobre o tema, passamos a analisar o problema de 

pesquisa para o conceito de currículo como algo mais amplo para entender os movimentos 

dos planejamentos, das atividades dos tutores e das tecnologias nas universidades 

corporativas. 

 

                                                 
18

 PIMENTEL, N. M. Introdução à Educação a Distância. 20. ed. Florianópolis: SEAD/UFSC, 2006. 

Situações de 

ensinoaprendizagem 
Papel do tutor 

 is  ss       s       d  

      m s   ss         

                                         ;                             

apresentados e os alunos oferecem                                                

e fazem perguntas, em geral por e-mail                                     

orientando o trabalho. Finalmente, o tutor aborda os pontos princip            

“        -      ”                                                                 

                  1   10                                                    

especificidades de cada caso. 

     i  i di id    

  ss         

                  nunciados e os alunos respondem e fazem perguntas ao tutor 

via e-mail                                                                     

geral (1-7 participantes). 

      d           

  ss         

                                   -se os grupos. Os                           

                                                                         

                                                                          

                                                           “         -m     ”  

                                                                               

                                                                        

                                           (4-8 participantes). 

    si   i  d          s 

    s  s  s   ss         

O tutor apresenta no AVA um conjunto de: 

a)                                                                    ô         

alunos,  

b)                                   em                          ,  

c) e perguntas seguidas de exemplos trabalhados. 

Tutorial pelo Chat                                                                               

                     “         ”                                       

escritas em seus computadores. Ness                                               

dura geralmente uma hora. Em seguida, procura-                          com 

                                                                             

     i     di    fi   Os materiais da tutoria s                                                             

                                                                                

                                                                         

computadores 
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3.5 Aprimoramento dos processos de ensinoaprendizagem por meio do alinhamento 

entre competências e tecnologias educacionais 

 

A aplicação do referencial para a gestão das tecnologias educacionais nas organizações 

permite um melhor alinhamento entre essas tecnologias e o desenvolvimento das 

competências dos sistemas de tutoria. Considerando o processo educacional essencialmente a 

distância, o responsável pelos programas educacionais das UC deve analisar e definir como as 

nove camadas registradas anteriormente serão implementadas e utilizadas pelos tutores, 

obtendo respostas para as seguintes questões: 

1. Gestão do ambiente virtual de aprendizagem: quais os sistemas de gestão de 

aprendizagem mais importantes para a organização? Quais ferramentas desse sistema 

serão mais exploradas? Como esses ambientes serão adquiridos e customizados? Onde 

serão hospedados, na própria organização ou em um provedor externo?  

2. Planejamento dos eventos síncronos: como acontecerão os eventos síncronos, ou seja, 

com a utilização apenas de texto (chat), texto e áudio ou texto, áudio e vídeo? A 

instituição possui os recursos necessários, incluindo câmeras, softwares e banda para 

transmissão? Os alunos possuem os recursos para participar efetivamente desses 

eventos? Quais são os planos de contingência em caso de falha técnica? 

3. Definição dos recursos assíncronos:  quais conhecimentos devem ser trabalhados pelos 

alunos entre as seções síncronas? Como esses conhecimentos serão disponibilizados, 

isto é, na forma de texto tradicional (pdf), incluindo animações scorm (flash), ou na 

forma de recursos audiovisuais, próprios ou públicos?  

4. Elaboração das avaliações de aprendizagem: como os alunos serão avaliados em 

relação aos eventos síncronos e dinâmicas assíncronas, ou seja, serão testes pelo 

computador com correção automática ou projetos que serão enviados e posteriormente 

corrigidos? Quais os requisitos de segurança envolvidos? 

5. Planejamento das comunidades de prática: quais comunidades serão desenvolvidas? 

Quais domínios de interesse devem ser considerados? Quais práticas serão 

estimuladas? Quais são os resultados esperados nessas dinâmicas? 

6. Utilização de simuladores: quais são as habilidades mais importantes e que devem ser 

priorizadas no processo educacional? Existem simuladores disponíveis para estimular 

o desenvolvimento dessas habilidades? Qual o custo de aquisição? Quais fornecedores 

são apropriados? 
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7. Desafios de aprendizagem: existem desafios que podem ser propostos pela 

organização que  coordena o processo de aprendizagem? Quais os critérios para 

avaliação das propostas? Quais os prêmios para os participantes? Como as propostas 

serão utilizadas pela organização para aprimorar seus processos de inovação e 

desenvolvimento de produtos e serviços? 

8. Aprendizagem baseada em projetos: quais projetos são relevantes para a organização 

que coordena o processo de aprendizagem? Como os alunos podem contribuir para o 

desenvolvimento desses projetos? Quais referenciais serão utilizados para a 

estruturação desses projetos? 

9. Aprendizagem baseada em problemas: quais problemas são relevantes para a 

organização que coordena o processo de ensinoaprendizagem? Como os alunos podem 

contribuir para a resolução desses problemas? Quais referenciais serão utilizados para 

a resolução desses problemas? 

  

 No próximo capítulo apresentaremos os resultados da pesquisa realizada, em forma de 

survey, conforme a metodologia indicada. 
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4 PESQUISA QUANTITATIVA 

 

 

                          “Q      participação atual dos tutores nos programas 

                               ”, abordaremos neste capítulo o percurso da pesquisa 

realizada em forma de survey e os aspectos gerais das UC pesquisadas e finalizaremos com a 

apresentação e análise dos dados coletados especificamente sobre as práticas de EaD nas UC. 

 

4.1. Aspectos gerais das UC pesquisadas 

 

 Como observamos no capítulo metodologia, as questões desenvolvidas pelos demais 

integrantes do grupo de pesquisa serão brevemente apresentadas a seguir com o objetivo de 

contextualizar a educação corporativa no Brasil. 

- Perfil das organizações 

Dentre os diversos segmentos, predominaram as empresas de serviços (8), seguidas 

por empresas de energia e do setor financeiro, ambas com seis empresas. Portanto, não houve 

uma grande concentração de um segmento econômico sobre os demais.  

Com relação à estrutura e às características de um Sistema de Educação Corporativa 

(SEC), constatamos que em apenas metade dos casos houve um lançamento oficial quando da 

implantação do SEC. Mais de dois terços das organizações da amostra registraram dez anos 

ou menos de existência do SEC, revelando o desenvolvimento recente das iniciativas de EC 

(EBOLI, 2012, p. 3). 

Além disso, percebemos uma grande diversidade no que se refere ao fato de como a 

EC se enquadra na estrutura organizacional. Nove empresas apontaram que não há nenhuma 

estrutura específica para EC, enquanto que, diversamente, uma empresa revelou que a EC é 

realizada por uma unidade autônoma da estrutura funcional. Entre estes lados opostos, a 

variedade é muito grande, passando por seções, departamentos, gerências, coordenações, 

superintendências e diretorias, dando uma ideia do espectro da EC nas organizações 

respondentes (EBOLI, 2012, p. 3). 
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- Programas educacionais 

 Da mesma forma como ocorreu na pesquisa realizada em 2009 (EBOLI et al, 2010), o 

fator custo foi considerado pelas organizações como critério de menor importância para a 

                                         ; “                                ”   

“                               ”                     ditos pelas empresas como os mais 

relevantes neste aspecto.  

 A área de recursos humanos e a EC são as principais responsáveis pela definição dos 

programas n                       “                                        ”  “   

composição dos programas, os técnicos correspondem, em média, a cerca de 63% do total, 

com os comportamentais representando 37%. A divisão entre programas funcionais e 

gerenciais é muito similar, 62% contra 38% (EBOLI, 2012, p. 4). 

 A seguir, detalhamos a análise dos resultados da pesquisa que fazem parte das 12 

questões assinaladas e, portanto, parte integrante desta tese. 

 

4.2 Práticas de educação a distância nas UC 

 

O objetivo desta parte do trabalho consiste em apresentar as possibilidades de 

utilização da educação a distância nos programas educacionais das organizações pesquisadas. 

Embora não há negligenciar a complexidade de um sistema de educação a distância (EaD), 

que envolve uma série de componentes e processos que funcionam de forma integrada por 

meio da tecnologia, conteúdo e serviços, não é objetivo desta pesquisa avaliar dimensões 

como sustentabilidade financeira, infraestrutura de apoio e avaliação na modalidade de 

educação aqui tratada (MEC, 2007). A opção teórico-metodológica deste trabalho é por uma 

investigação que procura apresentar os seguintes tópicos principais que compõem os 

programas educacionais via educação a distância:  

1. concepção de educação e currículo,  

2. sistemas de comunicação,  

3. gestão acadêmico-administrativa,  

4. equipe e  

5. material didático. 
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Inicialmente procuramos identificar o percentual estimado referente às cargas horárias 

dos programas educacionais presenciais, a distância e semipresenciais. O gráfico que segue 

apresenta os resultados, mostrando que ainda prevalecem programas educacionais que são 

exclusivamente presenciais (72% do total na média geral), não obstante mais de dois terços 

das organizações tenham seus ambientes virtuais de aprendizagem (AVA) e utilizem a 

intranet como importante recurso educacional. Na Pesquisa Nacional Práticas e Resultados da 

Educação Corporativa 2009 a composição dos programas educacionais demonstrou similar 

distribuição da carga horária: 70,6% (presencial), 16,6% (totalmente a distância) e 12,8% 

(semipresencial).  

 

Gráfico 3 - Composição dos Programas Educacionais 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa. 

 

São vários os motivos que levam as empresas a optar pela modalidade a distância nos 

seus programas educacionais. Algumas vantagens apresentadas no relatório 

de pesquisa CensoEAD.BR (ABED, 2010) podem ser assim resumidas: o custo mais baixo, a 

agilidade na realização, o material de fácil acesso e a escolha de tempo e de espaços pelo 

aluno. Estes indicadores corroboram os dados coletados na pesquisa desta tese na qual os 

respondentes indicaram os seguintes motivos das organizações para adotar a EaD: o aumento 

da flexibilidade de acesso, o ganho de escala e a redução de custos de viagens, destacando o 

72% 
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7% 
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presenciais
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uso desse tipo de ferramenta na ampliação da base geográfica. O Gráfico a seguir ilustra esses 

resultados. 

 

Gráfico 4 - Motivos para a utilização de programas de EAD 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa. 

 

O relatório do CensoEAD.BR (2010) apresenta dados relevantes sobre o modo de 

produção do conteúdo para cursos de educação a distância em empresas. Demandantes de 

tecnologia e de mão de obra especializada, empresas são também responsáveis pelo 

crescimento do mercado de educação corporativa a distância. O relatório indica que 43% das 

empresas brasileiras pesquisadas contratam consultorias e produtores de conteúdo externos. 

Essa tendência reforça os resultados obtidos na presente pesquisa. É que, embora o maior 

índice indique que são os próprios colaboradores da organização os responsáveis pela 

elaboração dos conteúdos para os programas a distância, é fácil perceber uma significativa 

tendência para o estabelecimento de parcerias e contratação de empresas de consultoria e 

instituições de ensino. O gráfico a seguir vem corroborar esse pensamento e pode indicar 

incentivos para empresas que desenvolvem produtos e serviços de educação corporativa a 

distância. 
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Gráfico 5 - Responsáveis pela elaboração dos conteúdos para os programas a distância 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa.  

 

A utilização de TIC viabiliza para as organizações novas possibilidades de 

customização dos conteúdos elaborados, considerando diferentes perspectivas de tempo e 

espaço, de acordo com o contexto da instituição e as preferências de aprendizagem do 

público-alvo. Os resultados do próximo gráfico reforçam a intensificação do uso de 

tecnologias tradicionais, como ambientes virtuais de aprendizagem, material impresso e 

videoaulas. Contudo, a utilização de diferentes mídias e metodologias de ensino e o 

desenvolvimento de novas experiências educacionais são evidenciados por meio de mídias 

sociais e dispositivos móveis, com destaque para as redes sociais e mobile learning (m-

learning). Na pesquisa conduzida em 2009 (EBOLI et al, 2010) a utilização de tecnologias já 

aparecia como uma tendência em EC. As TIC utilizadas nos programas educacionais a 

distância das UC pesquisadas são apresentadas no gráfico a seguir: 
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Gráfico 6 - TIC, mídias e recursos dos AVA utilizadas em educação corporativa a distância 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa.  

 

É de indagar quais públicos esses programas aplicados à educação atendem. O 

CensoEAD.BR (2010) identificou que mais de um terço das pessoas participantes dos 

programas a distância realizados pelas UC não é de funcionários, mas prestadores de serviços 

e consumidores. Contudo, essa constatação difere dos resultados obtidos na presente pesquisa, 

que revelou que o foco dos programas em EaD ainda é predominantemente interno (mais de 

90% dos casos).  

O próximo gráfico revela os resultados referentes aos públicos atendidos por 

iniciativas de EaD nas organizações pesquisadas.  
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Gráfico 7 - Públicos atendidos pelos programas educacionais a distância 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa. 

 

Especificamente sobre os públicos internos atendidos pelos programas educacionais a 

distância, é relevante considerar os resultados do relatório do CensoEAD.BR (2010) que 

indicam que o trabalhador operacional é quem mais participa dos programas a distância das 

universidades corporativas. O nível operacional é o público-alvo de 90,6% dos programas a 

distância das universidades corporativas, seguido pela gerência (78,1%), supervisão (71,9%) e 

estagiários e/ou temporários (56,3%). Esses resultados reforçam a análise dos dados coletados 

na pesquisa nacional de EC 2012, na qual identificamos que os programas funcionais 

prevalecem sobre os gerenciais, à razão de 3 por 1. O gráfico a seguir mostra os resultados 

relativos aos tipos de formação a distância dos públicos internos das UC pesquisadas. 
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Gráfico 8 - Tipo de formação a distância dos públicos internos 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa. 

  

Considerando os locais e horários utilizados pelos participantes na realização dos 

programas educacionais a distância, constatamos que 46% das organizações selecionam o 

local do trabalho durante as horas de expediente, 27% também priorizam o local do trabalho, 

mas antes ou depois do expediente, e 31% optam por viabilizar a participação apenas fora do 

local do trabalho, como mostra o próximo gráfico. Nele é possível observar a flexibilidade de 

lugar e tempo, bem como a autonomia do aluno, situações consideradas vantajosas da EaD. 

 

Gráfico 9 - Locais de estudo dos programas a distância 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa. 
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- Sistemas de tutoria nas organizações pesquisadas 

A organização do sistema de apoio ao estudante (tutoria) é um dos pilares para garantir 

a qualidade dos programas educacionais a distância (BENTES, 2009; MEC, 2007). Essa 

abordagem não é recente, pois, como já dissemos, trata-se de prática constatada em escolas de 

correspondência por pelo menos um século. No entanto, existem novas maneiras de 

estabelecer um sistema de tutoria, seja ele a distância e/ou presencial. Enquanto para cursos 

por correspondência a mídia impressa e o meio postal são importantes para o estudo 

autônomo e comunicação, atualmente é possível recorrer a uma variedade significativa de 

tecnologias para essa finalidade. Essas tecnologias permitem organizar conteúdos digitais que 

são base para a interação, colaboração, cooperação e o diálogo entre alunos e tutores por meio 

de ferramentas como o ambiente virtual de aprendizagem, telefone, fax, e-mail, 

teleconferência, chat, fórum de debate, etc.  

No Quadro 3 que segue são apresentados os resultados relativos ao percentual de 

abrangência de tutoria (suporte didático e de conteúdo) nos programas a distância das 60 

universidades corporativas inicialmente pesquisadas.  

 

Quadro 3 - Abrangência de tutoria nas universidades corporativas 

Percentual de abrangência de tutoria Frequência de empresas 

0% 15 

5% 4 

10% 8 

20% 12 

30% 1 

40% 1 

50% 4 

70% 1 

80% 4 

90% 3 

100% 7 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa. 

 

 Os dados do Quadro acima revelam que das 60 UC pesquisadas, 15 delas não possuem 

nenhuma tutoria e 45 prevêem a atuação do tutor. Deste grupo de 45 UC, sete empresas não 

têm cursos exclusivamente a distância. Este resultado possibilitou delimitarmos a amostra 

inicial da pesquisa qualitativa, ou seja, das 60 UC que compuseram a amostra da pesquisa 
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quantitativa apresentada neste capítulo, identificamos 38 delas com abrangência de tutoria 

maior que 0% e com cursos exclusivamente a distância. Este grupo de 38 UC corresponde à 

nossa amostra inicial para realizar a pesquisa qualitativa. É sobre esta etapa da metodologia 

que trataremos no próximo capítulo. 
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5 PESQUISA QUALITATIVA  

 

 

5.1 Características das universidades corporativas com cursos a distância e tutoria  

 

 Nesta parte do trabalho apresentamos as características das UC que participaram da 

pesquisa, objetivando traçar um perfil daquelas que utilizam a tutoria nos Programas 

educacionais a distância e identificar elementos comuns ou distintos entre elas. Assim, e 

conforme as questões da pesquisa, pudemos levantar algumas dimensões das UC, como 

número de colaboradores, setor de atuação entre outras para proceder a uma análise mais 

aprofundada dos outros temas de acordo com os objetivos desta pesquisa. 

 Dentre as 60 UC identificadas na primeira etapa da presente pesquisa constatamos que 

38 delas oferecem cursos educacionais exclusivamente a distância com apoio da tutoria (cf. 

Quadro 4); na segunda etapa verificamos os setores de atuação das 38 UC conforme  a  

Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE 2.0, que é um instrumento de 

padronização nacional dos códigos de atividade econômica do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE, 2007). No nível mais amplo, os setores da CNAE 2.0 estão 

organizados em 21 categorias setoriais principais. Deste total identificamos 12 setores que 

convergem para os objetivos deste trabalho, ou seja, que oferecem tutoria em seus cursos a 

distância. Esses dados podem ser melhor visualizados no Quadro 4 a seguir, que apresenta o 

total da amostra inicial.   

 

Quadro 4 - Setores das UC com cursos a distância e com a abrangência da tutoria 

Setor principal Divisão/Grupo/Classe 

Número 

de 

respostas 

Percentual de 

Programas 

exclusivamente a 

distância 

Percentual de 

abrangência de 

tutoria nos 

Programas a 

distância 

1. Administração 

pública, defesa e 

seguridade social 

Justiça e administração 

pública em geral 

1 15% 90% 

1 10% 20% 

1 30% 80% 

2. Indústrias de 

transformação 

Fabricação de veículos 

automotores 
1 10% 5% 

Fabricação de bebidas 1 30% 10% 

Fabricação de cosméticos 

e higiene 

1 10% 30% 

1 5% 5% 

Fabricação de produtos 

químicos 
1 10% 5% 

3. Eletricidade e gás 

Produção e distribuição 

de combustíveis gasosos e 

energia elétrica 

1 10% 10% 

1 2% 70% 

1 20% 10% 
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1 25% 20% 

1 10% 20% 

1 15% 20% 

4. Atividades 

financeiras, de 

seguros e serviços 

relacionados 

Bancos, seguros, 

previdência 

complementar e planos de 

saúde 

1 64% 100% 

1 5% 100% 

1 40% 80% 

1 60% 20% 

1 13% 20% 

1 70% 10% 

1 78% 10% 

1 20% 20% 

1 20% 90% 

5. Construção Obras de infraestrutura 1 10% 100% 

6. Água, esgoto e 

gestão de resíduos e 

descontaminação 

Captação, tratamento e 

distribuição de água e 

esgoto 

1 15% 20% 

7. Alojamento e 

alimentação 

 

Hotéis e similares 1 15% 50% 

8. Atividades 

profissionais, 

científicas e técnicas 

 

Atividades jurídicas, de 

contabilidade, de 

auditoria e gestão 

empresarial 

1 15% 20% 

1 50% 80% 

1 10% 20% 

9. Informação e 

comunicação 

 

Atividades dos serviços 

de tecnologia da 

informação e publicidade  

1 100% 100% 

1 40% 5% 

Telecomunicações 
1 25% 10% 

1 40% 10% 

10. Saúde humana e 

serviços sociais 

 

Atividades de 

atendimento hospitalar 
1 10% 80% 

11. Transporte, 

armazenagem e 

correio 

Transporte ferroviário e 

metroferroviário 

1 5% 40% 

1 30% 20% 

Transporte aéreo  1 30% 90% 

12. Comércio 

 

Varejo de artigos do 

vestuário e acessórios 
1 30% 10% 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa. 

 

 Identificamos na amostra do Quadro 4 que os menores índices de tutoria concentram-

se nas UC dos setores de "indústrias de transformação" e "eletricidade e gás". Os dados 

coletados das cinco organizações do setor de "indústrias de transformação" revelam que a 

média de abrangência de tutoria nas organizações de fabricação de veículos automotores, 

cosméticos/higiene, de produtos químicos e de bebidas é de 11%. Já no setor de "eletricidade 

e gás" a média das seis organizações de produção e distribuição de combustíveis gasosos e 

energia elétrica é de 25%. Ao analisar esses resultados com menor representatividade, se 

comparados com os demais setores, identificamos que nestas UC preponderam as situações 

em que a tutoria e os conteúdos são preparados pelos funcionários vinculados à própria 

organização; ou seja, o tutor é responsável pela elaboração do conteúdo do curso e, também, 

pela tutoria deste curso a distância e, portanto, divide o tempo de seu trabalho com estas 
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atribuições e com a função que já desempenha na empresa. É fácil concluir que há um 

acúmulo de funções, pois além de exercer suas atividades profissionais pelas quais fora 

contratado, ele também é conteudista e tutor dos cursos a distância. Essas variações de 

atividades profissionais realizadas pelo funcionário da empresa podem ser uma das razões dos 

baixos índices (11% e 25%) de abrangência de tutoria nos cursos a distância das UC dos 

setores "indústrias de transformação" e "eletricidade e gás", haja vista que o tempo de 

dedicação do tutor nas situações de ensino e aprendizagem pode estar comprometido. No 

entanto vale notar também que quando o curso é produzido por agentes formadores internos 

esse agente conhece mais que ninguém de fora as nuances formativas necessárias à completa 

apropriação dos conteúdos e objetivos do curso.  Por isso, a sobrecarga de trabalho é uma 

decorrência da necessidade de garantir os resultados do curso e não uma imposição para 

racionalizar os custos dos Programas educacionais a distância. 

                                                                         “ ndústria da 

             ”   “                  ”                                                

competências necessárias para a atuação do tutor na UC, um dos respondentes primeiramente 

          “                                                                              ”  

sinalizando que o colaborador/tutor precisa conhecer o conteúdo do curso para interagir com 

o aluno e, tendo ele também a função de colaborador/autor, deve elaborar o conteúdo no 

formato texto ou vídeo.  

 As atividades do colaborador da organização, autor e tutor do curso, são reforçadas 

por outro respondente quando assim descreveu a participação do tutor no planejamento, na 

                                                      “                                   

conteudista, então el                                               ”                       

profissionais do colaborador, quando é tutor, interferem na maneira como ele utiliza as 

tecnologias nas situações de ensino e aprendizagem, conforme pode ser constatado nos 

comentários de dois respondentes quando descreveram o papel do tutor nas situações de 

aprendizagem: 

 

Depende do curso que nós temos, tudo isso depende, nós aqui temos tutor que eles 

preferem até pela dinâmica, porque se a gente usa tutoria interna, que são 

especialistas de outras áreas, ou conteudistas de outras áreas, de outros processos 

então ele prefere aquele assíncrono onde ele pode ter uma interação dentro de um 

prazo máximo de 24 horas, onde ele pode orientar dentro deste prazo máximo. 

Porque de repente ele está fora mas ele tem um recurso de dar a resposta, mas ele 

está centrado na necessidade do processo dele, como eu também tenho... essas outras 

opções, de imediato ele já pode explorar, ter uma interação com o aluno (UC-F). 
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Pela característica do negócio, torna-se inviável a utilização de ferramentas 

síncronas. Considerando que o tutor é também empregado da empresa, e por isso 

dispõe de tempo exíguo, as atividades propostas nos cursos possuem correção 

automática (UC-A). 

 

 Os dois setores acima analisados com os demais apresentados no Quadro 4 formam a 

amostra inicial da pesquisa qualitativa. Após a realização dos procedimentos metodológicos 

descritos no capítulo 3 do presente trabalho, a amostra final desta etapa da pesquisa totalizou 

dez universidades corporativas. Dentre os respondentes, tivemos seis setores identificados, a 

                                       “                                              

             (                                                            “           

profissionais, científicas e técnicas (jurídicas, de contabilidade, de auditoria e gestão 

            ”                  “                         (                   ”               

   “                   (                                                        ”               

   “                            (                      ”                    “             

            (                                               ”   

 A seguir, no Gráfico 10, relacionamos esses seis setores (cf. CNAE 2.0) das dez 

organizações que participaram da pesquisa e o percentual de cursos a distância com 

abrangência de tutoria que é oferecido por essas UC. No entanto, por questões de sigilo, o 

nome das empresas não será divulgado; sua identificação será feita por meio de letras de 

ordem crescente do alfabeto (de A até J), omitindo assim a identificação das participantes da 

pesquisa. 
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Gráfico 10 - Setor da economia, cursos a distância e tutoria das UC pesquisadas 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa. 

 

 Os dados das UC que compuseram a amostra do Gráfico 10 foram comparados com os 

das organizações contidas no Censo EAD.BR (ABED, 2010, p.231; 2012a, p.143), com 

ênfase para o setor da empresa. Os resultados da presente pesquisa convergem para os dados 

do Censo EAD.BR, pois a maior representatividade da oferta de cursos a distância concentra-

                  “                                                           (                 

previdência complementar ”      “                         (                              

                 ”                                                    “          ”   

“                          

 Outra característica das organizações que oferecem cursos a distância coletada pelo 

Censo EAD.BR é a área de atuação da empresa. A mesma pesquisa Censo EAD.BR (ABED, 

2010, p. 230-231)  demonstrou que o perfil das UC que ofereceram cursos a distância no ano 

de 2008 era composto em sua maioria por empresas privadas (62%). Segue no Gráfico 11 a 

coleta dos dados do tipo de organização com cursos a distância e da área de atuação de ambas 

pesquisas. 
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Gráfico 11 - Tipo de organização com cursos a distância e área de atuação 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa. 

 

 Em suma, os resultados do Censo EAD.BR (2010) são semelhantes aos dados que 

coletamos. Como podemos observar no Gráfico 11, as organizações privadas são 

predominantes nas duas pesquisas. Comparando os dados acerca do tipo de organização e da 

área de atuação com o resultado geral da Pesquisa Nacional de Educação Corporativa 

(EBOLI, 2012), no qual não está especificada a existência de cursos na modalidade a 

distância, é de se observar que a média do maior contingente de UC encontra-se nas 

organizações privadas (63%), enquanto na iniciativa pública esse contingente desce para a 

faixa de 19%, no terceiro setor para 4% e em outras organizações para 14%, evidenciando a 

situação de destaque das empresas privadas. 

 Está evidenciado na pesquisa que a participação das organizações privadas em 

programas educacionais a distância com a constituição do capital privado é predominante 

(sete em dez). Os dados desta análise constam do Gráfico 12, a seguir.  
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Gráfico 12 - Relação entre tipo de organização e constituição do capital 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa. 

 

 Comparando os dados relacionados à constituição do capital que foram apresentados 

acima (Gráfico 12) com os da Pesquisa Nacional de Educação Corporativa (EBOLI, 2012),  

fica evidenciado que os resultados são similares. Na pesquisa de Eboli (2012) a constituição 

do capital privado (78%) é predominante se relacionado com 9% para o estatal e 13% para o 

capital misto. Nesta mesma perspectiva o Gráfico 12 revela que a maioria das empresas 

respondentes são organizações privadas e com constituição de capital privado.  

 Já o Quadro 5 contém os resultados referentes à constituição do capital e a sua relação 

com o número de colaboradores e o percentual de cursos a distância com tutoria oferecidos 

nas UC pesquisadas. 
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Quadro 5 - Capital, número de colaboradores e percentual de tutoria e cursos a distância 

Constituição 

do capital

Número aproximado 

de colaboradores

Número de 

respondentes

Percentual de tutoria 

nos cursos a 

distância

Percentual de cursos 

exclusivamente a 

distância

Privado Até 999 1 100% 100%

Privado 1 20% 60%

Estatal 1 20% 10%

Privado 1 20% 10%

Privado 1 10% 40%

Estatal Entre 7.000 e 9.999 1 80% 40%

Misto 1 100% 5%

Privado 1 10% 30%

Privado 1 80% 50%

Privado 1 50% 15%

Entre 1.000 e 3.999

Entre 4.000 e 6.999

Entre 10.000 e 100.000 

Entre 100.000 e 150.000

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa. 

  

 Os resultados parecem apontar para uma relação positiva entre a percentagem de 

tutoria e os cursos a distância das UC pesquisadas, o que é compatível também com os 

resultados da pesquisa Censo EAD.BR de 2010 quando revelam o nível de valorização do 

componente tutoria em cursos a distância corporativos. De acordo com o estudo, a tutoria 

tornou-se uma preocupação das instituições que oferecem cursos a distância, sejam eles 

acadêmicos ou corporativos (ABED, 2010, p. 20). Em termos gerais no que se refere à 

abrangência de tutoria nos cursos a distância, os resultados revelam que o apoio à tutoria nas 

UC não tem a mesma representatividade,  uma vez que é pouco representado em algumas e 

atinge 100% em outras, conforme o Quadro 5: duas UC contam com o apoio de tutoria em 

10% dos seus cursos a distância; três delas em 20% dos seus cursos; em outras cinco UC a 

abrangência de tutoria nos seus cursos a distância corresponde a 50% (1), 80% (2) e 100% 

(2). É válido relacionar também a abrangência de tutoria nos cursos a distância com o tempo 

de existência da UC, conforme apresentamos no gráfico a seguir. 
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Gráfico 13 - Tempo de operação das UC e o percentual de cursos a distância e tutoria 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa. 

 

 Do Gráfico 13 constam os resultados sobre o tempo de operação das UC nas 

organizações e o apoio da tutoria nos cursos a distância. De uma forma geral há 

predominância do apoio da tutoria se comparado à oferta de cursos a distância; porém, não há 

relação direta entre o tempo de operação das UC e o percentual de cursos a distância e tutoria. 

É relevante registrar que há três UC (Gráfico 13) com menor percentual de tutoria se 

comparado com a oferta de cursos a distância. Acreditamos que este indicador esteja 

relacionado com os cursos autoinstrucionais, conforme comentou um dos três respondentes 

        “                                                                                  ”  

Por outro lado, essa não é razão suficiente, pois embora cursos autoinstrucionais possam 

                                   “             ”                                          

estuda sozinho, com a ajuda de módulos de estudo e fichas individuais, ele pode ainda 

recorrer ao tutor em caso de dúvidas (HOUAISS, 2007). Esta afirmação vai de encontro ou 

reforça a pesquisa de Piva (2011), que ao procurar identificar melhorias ou melhor 

aproveitamento dos cursos autoinstrucionais sugeriu incluir o contato com um tutor para 

perguntas e respostas sobre                                                               

                                                                                            

somente em parte com os objetivos da organização (PIVA, 2011), como também defendemos 

nesta tese. 
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 Outra variável importante a considerar a partir da análise dos dados do Gráfico 13 é a 

de que, independentemente do tempo de existência da UC, as organizações investem no 

suporte didático e de conteúdo (de 10% a 100% de tutoria), ou seja, os resultados sugerem 

que as UC valorizam o apoio pedagógico oferecido aos alunos. De forma unânime, todas as 

UC respondentes declaram investir em tutoria e consideram a presença do tutor indício de um 

curso de qualidade. Até mesmo as duas UC que dedicam o menor percentual (10%) de 

abrangência de tutoria nos seus cursos a distância reforçam nos depoimentos que o apoio ao 

estudante (tutoria) é um dos pilares para garantir o sucesso e a qualidade dos programas 

educacionais a distância, conforme também já referendado por outros autores
19

. Quando 

questionada sobre as possíveis consequências de não ter este apoio didático e de conteúdo em 

programas educacionais a distância a respondente da UC, com 10% de abrangência de tutoria, 

relatou que o curso  

 

pode não ter tanto sucesso como no caso de um programa com tutor (...) Quando 

você coloca simplesmente um programa a distância e você não monitora, você não 

tem o mesmo sucesso (UC-G). 

 

 A ausência da interação apoiada em um sistema de tutoria nos cursos a distância 

também pode ter consequências econômicas para as UC que investiram nesta modalidade de 

educação. Esta variável pode ser constatada conforme o depoimento de outro gestor, cuja UC 

possui 20% de abrangência de tutoria nos seus cursos a distância, índice que pode ter relação 

com os cursos autoinstrucionais citados anteriormente. Nesta organização há cursos 

autoinstrucionais nos quais, conforme relato de um respondente, não há necessidade de 

                “                                                                         

problema de investimento inadequado, tenho algo que planejei um x e pode ficar um x 

dobrado, ao invés de eu ter economia de escala eu vou ter é um custo desnecessário com o 

     ” (  -F). 

 Feitas essas considerações, vale ainda salientar que o fato de todas as universidades 

corporativas incorporarem a tutoria nos seus cursos a distância e uma parte delas em 

proporção significativa (Gráfico 13) nos permite levantar a hipótese de que essa condição tem 

um impacto importante para este estudo porque, como já discutido, a tutoria é o método mais 

utilizado para a efetivação da interação pedagógica e é de grande importância na avaliação do 

sistema de ensino a distância. Mas quais são as principais competências necessárias para a 

                                                 
19

 Conforme pesquisa bibliográfica realizada, HOLMBERG, 1996; BENTES, 2009; MEC, 2007; MORAN, 

2007. 
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atuação do tutor na UC? São as mesmas dos tutores de instituições acadêmicas?  Trata-se de 

questões que serão analisadas no próximo item. 

 

5.2 Competências do tutor em cursos a distância de UC 

  

 O objetivo desta parte é definir as principais competências dos tutores dos cursos a 

distância das UC pesquisadas, possibilitando traçar um breve perfil e identificar 

características comuns ou diferenciadoras entre tutores de UC e tutores de instituições 

acadêmicas. Esse quadro pode ser importante para planejar o currículo dos programas de 

formação para tutor de UC ou ampliar o debate sobre as competências deste profissional no 

desenvolvimento de projetos de educação a distância em universidades corporativas.  

 De acordo com a literatura consultada, as competências da tutoria dos cursos a 

distância implantados por instituições acadêmicas podem ser resumidas em quatro categorias 

                                                                    ( ’    K   2003). É 

importante conceituar resumidamente as quatro categorias de competências para o tutor de 

instituições acadêmicas, uma vez que isso facilitará o entendimento das relatadas pelos 

respondentes das UC pesquisadas. 

 As competências de apoio do tutor tem por objetivos auxiliar o aluno a lidar com 

questões não relacionadas especificamente com o conteúdo, mas que podem prejudicar ou 

produzir efeitos sobre a sua aprendizagem. Para o tutor, as competências essenciais de apoio 

envolvidas referem-se às de comunicação (escutar, responder, manter contato e uso eficiente 

das tecnologias), de motivação (incentivar o aluno a desenvolver estratégias para enfrentar 

desafios que interferem na sua aprendizagem) e de identificação e resolução de problemas 

(capacidade de depurar problemas, de identificar o tipo de auxílio necessário e de especificar 

como será esse apoio).  

 Na categoria de apoio as competências de comunicação e motivação incluem 

principalmente o bom relacionamento interpessoal, isso porque o tutor ao receber uma 

mensagem do aluno (via áudio, vídeo ou texto) deve interpretá-la e respondê-la 

construtivamente dentro de um prazo adequado. Como a mensagem é a distância e as TIC são 

instrumentos de comunicação, essas competências também requerem do tutor a compreensão 

dos efeitos das tecnologias a fim de selecionar o método para responder a mensagem ao 

aluno. Não obstante os respondentes da presente pesquisa não tenham mencionado os 

problemas que o tutor pode encontrar nesta competência, como aqueles relacionados às 
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condições do aluno, tanto materiais (acesso restrito à internet, entre outros) como pessoais, 

incluindo deficiência auditiva ou visual, que podem impedi-lo de falar ou escrever 

fluentemente, todas as dez UC consideram as citadas competências necessárias para o tutor, 

conforme os seguintes depoimentos: 

 

o tutor tem que ter facilidade de relacionamento porque justamente por ser a 

distância ele é uma pessoa que tem que facilitar o processo do aprendizado, então 

uma pessoa que está a distância e que o outro não enxerga ele tem que ter um bom 

relacionamento interpessoal (UC-F). 

 

Familiaridade com a ferramenta de ensino a distância, energia para manter a 

audiência engajada, domínio das técnicas de ensino a distância e empatia (UC-H). 

 

Ele tem que ser uma pessoa que tem que se comunicar bem, mesmo virtualmente, 

deve ter muita disciplina e ele tem que ser uma pessoa bem flexível (UC-D). 

 

 Ainda na categoria apoio, as competências de identificação e resolução de problemas 

são essenciais, pois tratam de problemas relacionados às dificuldades do aluno de planejar 

tempo para o estudo ou de enfrentar questões pessoais ou de trabalho. Dois dos respondentes 

selecionaram esta competência como necessária e neste grupo encontramos o depoimento a 

seguir: 

 

[o tutor] tem que ser uma pessoa que ao mesmo tempo tem que ter uma visão 

sistêmica do curso e ter uma capacidade de análise e síntese (...) Pegamos das nossas 

experiências: o aluno tem algum problema, recorre a quem? Então o tutor tem que 

ter uma análise de fazer uma resposta por escrito, ao mesmo tempo que ele tem que 

analisar, ele tem que ser sintético em responder e orientar o aluno (UC-F). 

 

 Do Quadro 6 consta a categoria de apoio abordada até aqui e as respectivas 

competências do tutor nas instituições acadêmicas e universidades corporativas. É relevante 

registrar que as categorias de competências adotadas para o tutor nas instituições acadêmicas 

                                    ’    k  (2003                                           

nas universidades corporativas é baseado, segundo Eboli (2004), nas dimensões do 

conhecimento (compreensão de conceitos e técnicas, o querer saber), da habilidade (aptidão e 

capacidade de realizar, o poder fazer) e da atitude (postura e modo de agir, o querer fazer). No 

Quadro 6 estas dimensõ                               “                           ”  
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Quadro 6 - Competências de apoio do tutor no contexto acadêmico e na UC 

Categoria principal 

da competência de 

tutoria no contexto 

acadêmico 

Competências do 

tutor nas 

instituições 

acadêmicas 

Competências do tutor na UC Ocorrência 

Apoio 

Comunicação 

Motivação 

Identificar e 

solucionar problemas 

Relacionamento interpessoal 5 

Comunicação (oral/escrita) 2 

Capacidade de análise e síntese 
3 

Gestão do tempo 1 

Pró-atividade 3 

Conhecimento das TIC utilizadas 
4 

Raciocínio lógico 2 

Orientação para pessoas: 

comprometimento 

1 

 

Energia para manter a audiência 

engajada 

2 

Domínio das técnicas de ensino a 

distancia 

1 

Flexibilidade 
1 

Fonte: Elaborado pela autora com base em  ’    k  (2003   

 

 O Quadro 6 contém as 11 competências da categoria de apoio que, de acordo com a 

percepção dos participantes da pesquisa, foram apontadas como sendo as mais relevantes. 

Conforme o quadro acima, a maioria                               “               

            ” (22%      “                               ” (17%                     

competências para o tutor de cursos a distância nas UC.  

 Nas competências de orientação o tutor incentiva o aluno a compreender o conteúdo e 

a relacioná-lo com os objetivos de aprendizagem. Nesta categoria, as competências requeridas 

para o tutor incluem: usar os conhecimentos sobre o tema do curso para orientar o aluno 

a encontrar o sentido do conteúdo (fornecer pistas para organização das ideias, sugerir 

fontes de informação básicas e complementares e apresentar diferentes maneiras para 

compreender o conteúdo); fornecer feedback para o aluno sobre as atividades realizadas 

(estabelecer e comunicar as expectativas da atividade, identificar os pontos positivos e os que 

precisam de aprimoramento, identificar assuntos do conteúdo que foram menos e mais 

compreendidos e sugerir estratégias para o aluno consolidar o que apreendeu); apresentar ao 
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aluno as regras das disciplinas ou temas do curso (desenvolver e apresentar ideias); 

estabelecer elos de ligação (assegurar o diálogo com o aluno para que ele relacione o 

conteúdo do curso com o seu conhecimento prévio e para que compreenda as possíveis 

aplicações desse conteúdo na sua área de interesse) e solucionar problemas acadêmicos 

(auxiliar o aluno a identificar lacunas de conhecimento, a desenvolver os conhecimentos 

básicos para o curso, a localizar e compreender como utilizar os recursos utilizados e 

recomendar para a equipe responsável as alterações nos materiais do curso solicitadas pelo 

aluno).  

 No contexto das UC, a categoria orientação refere-se às atividades que auxiliam os 

alunos a compreender e a aplicar os conteúdos do curso, conforme o Quadro que segue. 

 

Quadro 7 - Competências de orientação do tutor no contexto acadêmico e na UC 

Categoria principal 

da competência de 

tutoria no contexto 

acadêmico 

Competências do 

tutor nas 

instituições 

acadêmicas 

Competências do tutor na UC Ocorrência 

Orientação 

Usar os 

conhecimentos sobre 

o tema do curso para 

orientar o aluno a 

encontrar o sentido 

do conteúdo. 

 

Fornecer feedback 

para o aluno sobre as 

atividades realizadas 

 

Apresentar ao aluno 

as regras das 

disciplinas ou temas 

do curso. 

 

Estabelecer elos de 

ligação. 

 

Solucionar problemas 

acadêmicos 

Conhecimento e domínio do 

conteúdo do curso 
7 

Facilitador do processo do 

aprendizado 
1 

Visão sistêmica do curso 1 

Ter muita disciplina 1 

Flexibilidade 1 

Orientação pedagógica 1 

Orientação para resultados 1 

Delegação 
1 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base em  ’    k  (2003   

 

 Dentre as competências apresentadas no Quadro 7, uma delas chama atenção: 

“conhecimento e domínio do conteúdo do curso”                                     

domínio do conteúdo é imprescindível e, em função disto, conforme sugere o documento 

“                Q                                           ” (     2007     

indispensável que as instituições desenvolvam planos de capacitação de seu corpo de tutores. 
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O mesmo referencial propõe que um programa de capacitação de tutores deve, no mínimo, 

prever três dimensões: 1) capacitação no domínio específico do conteúdo; 2) capacitação em 

mídias de comunicação; e 3) capacitação em fundamentos da educação a distância e no 

modelo de tutoria.  

 As competências de capacitação auxiliam o aluno a desenvolver e aplicar os objetivos 

de aprendizagem do curso, isto é, as competências do tutor nesta categoria ajudam o aluno a 

(a) desenvolver as suas competências na organização de conceitos de maneira que tenha 

significado para ele, (b) a articular as suas ideias por escrito ou verbalmente e a (c) 

desenvolver os objetivos de aprendizagem do curso por meio da interação com tutor e 

outros alunos. Nesta categoria são ainda competências do tutor: a definição de temas de 

debate entre os alunos, o planejamento de estratégias de aprendizagem e a solução de 

problemas de aprendizagem. As competências de capacitação do tutor nas instituições 

acadêmicas e nas UC são apresentadas no Quadro 8, a seguir. 

 

Quadro 8 - Competências de capacitação do tutor no contexto acadêmico e na UC 

Categoria principal 

da competência de 

tutoria no contexto 

acadêmico 

Competências do 

tutor nas 

instituições 

acadêmicas 

Competências do tutor na UC Ocorrência 

Capacitação 

Auxiliar o aluno a 

organizar conceitos, a 

articular as suas 

ideias por escrito ou 

verbalmente, a 

desenvolver os 

objetivos de 

aprendizagem do 

curso por meio da 

interação com tutor e 

outros alunos.  

 

Definir temas de 

debate entre os 

alunos e planejar 

estratégias de 

aprendizagem e 

solução de problemas 

de aprendizagem. 

Orientação para serviços: engajar 

pessoas 

1 

Criatividade 1 

Capacidade de conduzir equipes 4 

Empatia 1 

Habilidade na intermediação de 

conflitos / negociação 

2 

Conhecimento de modelos de design 

institucional 

1 

Conhecimento pedagógico 1 

Liderança 
1 

 

Integração com os alunos 
1 

Organização e Planejamento 
1 

Fonte: Elaborado pela autora com base em  ’    k  (2003   

 

 As competências administrativas referem-se ao papel do tutor como gestor do 

relacionamento. Considerando que ele tem contato direto com o aluno e  representa a 



 

 

78 

instituição que oferta o curso, ele se apropria dessas competências na gestão da 

comunicação, assegurando que o aluno seja informado a respeito de prazos, exames, notas, 

desistência, requerimentos necessários, na solução de problemas, orientando o aluno como 

contatar a unidade ou a pessoa responsável a fim de resolver problemas específicos e como 

proceder em situações de plágio, e no planejamento, auxiliando o aluno a identificar as suas 

necessidades de aprendizagem para além do curso de que participa.  

 Os dados da pesquisa revelam que, se comparada às categorias anteriores, a categoria 

administração teve pouca representatividade nas respostas dos pesquisados. Embora os 

resultados sejam menos expressivos nesse quesito, identificamos que a competência 

“                                                          ”                             

para o contexto corporativo, como relata um respondente ao comentar que o tutor utiliza 

“                                                                            ”   

 As competências da categoria de administração aqui relatadas e a relação delas com as 

do tutor nas UC estão discriminadas a seguir. 

 

Quadro 9 - Competências de administração do tutor no contexto acadêmico e nas UC 

Categoria principal 

da competência de 

tutoria no contexto 

acadêmico 

Competências do 

tutor nas 

instituições 

acadêmicas 

Competências do tutor na UC Ocorrência 

Administração 

Gestão da 

comunicação 
(prazos, exames, 

notas, desistência, 

requerimentos 

necessários) 

 

Solução de 

problemas 
(solucionar 

problemas 

específicos, plágio) 

 

Planejamento 
(necessidades de 

aprendizagem além 

do curso) 

 

Comportamento adequado e aderente 

às normas da organização  
1 

Conhecimento da estrutura 

Operacional 

1 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base em  ’    k  (2003   

 

 A análise dos Quadros 6 a 9 permite constatar que algumas competências do tutor das 

                                                              ’    k  (2003            

algumas delas não estejam associadas com as competências do tutor de instituições 
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acadêmicas, a maioria das sinalizadas pelos respondentes das UC converge para estas últimas. 

Algumas das competências do tutor das UC pesquisadas se destacam pelas suas semelhanças 

                                                      “    ecimento e domínio do conteúdo 

        ” (13%                         ; “                           ” (9%    

“                               ” (7%                       “                       

       ” (7%                                                   m que, de modo geral, o perfil 

do tutor das UC requer competências similares às do tutor de instituições acadêmicas, ou seja, 

há uma preocupação de cunho acadêmico nos cursos a distância oferecidos pelas UC 

pesquisadas. Contudo, há uma competência do tutor das UC pesquisadas que se destaca pela 

sua diferença se comparada às competências do tutor das instituições acadêmicas. A 

            “           ”                   60%                                           

pois ela não se enquadra em nenhuma das quatro categorias apresentadas anteriormente. 

Conforme a literatura pesquisada sobre a composição e o funcionamento da equipe de 

produção para cursos a distância, essa competência é atribuída à equipe de autores e 

conteudistas (SILVA, 2009).  

 Para identificar as competências do tutor no contexto corporativo, mais 

especificamente nos cursos a distância de universidades corporativas, organizamos nos 

Quadros 6 a 9 as competências reconhecidas pelos respondentes e as relacionamos com as 

quatro categorias de competências do tutor de cursos a distância nas instituições acadêmicas 

( ’    K   2003                                                              

                                              ’    k  (2003              14 

apresentamos todas as competências dos tutores de cursos a distância nas UC pesquisadas. 
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Gráfico 14 - Competências do tutor de cursos a distância de UC 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa. 

 

               “                                           ”                  70% 

dos respondentes como a mais importante para o tutor no contexto corporativo converge para 

                                      “                Q                                  

         ” (     2007                      “                              ”   

imprescindível para o tutor de cursos a distância e permanece como condição essencial para o 

exercício da sua função (MEC, 2007, p. 22). Além dessa competência sugerida como 

primordial para programas de formação para o tutor do ensino superior, o mesmo documento 

                                                         “                     ”   

               “                                                          ”             

menor índice, as              “domínio das técnicas do ensino a distância”   “conhecimento 

das TIC utilizadas”                                        10%                            
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                 “                 ”                                                     

respondentes das UC pesquisadas.  

 Na elaboração do percurso conceitual de currículo proposto nesta tese, isto é, para 

entender os movimentos dos planejamentos, das atividades dos tutores e das tecnologias nas 

universidades corporativas, classificamos as competências do tutor nas UC (Gráfico 14) de 

acordo com o conjunto de atributos de competências (CHA). Para o mapeamento das 

competências do tutor nas UC (Quadro 10), utilizamos como base de referência o glossário de 

atributos de competências de Amaral (2006), que classifica as competências nas seguintes 

dimensões: conhecimentos, habilidades e atitudes.  

 

Quadro 10 - Conjunto de competências (CHA) do tutor das UC pesquisadas 

Conhecimentos Habilidades Atitudes 

Conhecimento e domínio do 

conteúdo do curso 
Relacionamento interpessoal Pró-atividade 

Conhecimento das TIC utilizadas Capacidade de conduzir equipes Disciplina 

Conhecimento de modelos de 

design institucional 
Capacidade de análise e síntese Flexibilidade 

Conhecimento pedagógico Boa comunicação virtual 
Orientação para pessoas: 

comprometimento 

Conhecimento da estrutura 

operacional 
Raciocínio lógico 

Facilitador do processo do 

aprendizado 

Organização e planejamento 
Habilidade na intermediação de 

conflitos / negociação 
Delegação 

Conteudista 

Domínio das técnicas de ensino a 

distancia 
Criatividade 

Gestão do tempo Empatia 

Energia para manter a audiência 

engajada 

Comportamento adequado e 

aderente às normas da organização  

Orientação pedagógica 

 

Orientação para resultados 

Orientação para serviços: engajar 

pessoas 

Liderança 

Visão sistêmica do curso 

Integração com os alunos 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa. 

 

 No Quadro 10 foram identificadas as competências que se mostraram mais 

importantes para atuação do tutor das UC, com base na avaliação ou percepção dos 

participantes da pesquisa. Estamos então diante de um conjunto de conhecimentos, 

habilidades e atitudes que compõem o modo de atuação do tutor (saber agir) e que se 
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articulam com a prática pedagógica, o que, para Perrenoud (1999 apud RUÉ et al, 2009, p. 

102), constitui a capacidade de mobilizar diversos recursos cognitivos para enfrentar situações 

determinadas, ou seja, na sua prática profissional. E como o tutor participa do processo 

(planejamento, operação e avaliação) dos cursos a distância das UC pesquisadas? Este é o 

assunto que trataremos a seguir. 

  

5.3 Participação do tutor nos cursos a distância de UC 

  

 A inclusão do tema que trata da participação do tutor no planejamento, operação e 

avaliação nos cursos a distância deve-se ao crescente debate acerca desse assunto no contexto 

acadêmico e corporativo. No entanto, embora os estudos sobre educação a distância 

consideram fundamental a presença do tutor nesta modalidade de ensino ou de formação as 

suas atribuições ainda são mal definidas e há mesmo questões polêmicas entre pesquisadores 

desta área de conhecimento (MALLMANN, 2011). 

 Alguns teóricos discutem que o principal papel do tutor não é o de planejar o curso a 

distância, mas o de acompanhar o aluno durante o processo de aprendizagem e em geral 

participar das atividades de avaliação (BELLONI, 2009; PIMENTEL, 2006). Outros autores 

defendem que o tutor além de acompanhar e avaliar o projeto pedagógico também deve 

participar do planejamento dos processos de ensino e de aprendizagem e das estratégias 

pedagógicas das aulas do curso a distância (SANTOS, 2005; OKADA e SANTOS, 2003; 

MEC, 2007; SILVA et al, 2009). Para esses autores, a separação entre a teoria (planejar) e a 

prática (acompanhar e avaliar) faz com que a produção e a distribuição dos conteúdos e 

                             “                                                   

permitindo a intervenção crítica do                     ”                                      

                                                     “                                  

atitudes burocráticas que separam quem elabora, quem ministra, quem tira dúvidas, quem 

administra o processo                                                        ” ( K    

e SANTOS, 2003, p.1).  

 Para dois dos respondentes as funções do tutor compreendem acompanhar o aluno no 

seu processo de aprendizagem. Quando questionados sobre a participação do tutor nos cursos 

a distância das UC, cerca de quatro dos respondentes informaram que o tutor participa do 

planejamento, operação e avaliação, ou seja, ele participa ativamente de todo processo do 

curso a distância. Para estas UC o tutor  
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é o gestor do produto ou serviço da organização, que precisa ser aprendido pelo 

grupo de gerentes ou consultores financeiros que comercializam este produto ou 

serviço. Gestor do serviço ou produto é aquele que desenvolve o produto e 

acompanha sua comercialização (UC-C). 

 

(...) participa de todas as fases  do planejamento do curso. O processo é o seguinte, 

nas unidades que estiverem equacionando, que demandam treinamentos, aí você tem 

uma unidade interna da universidade que produz os treinamentos, e estes 

treinamentos são produzidos juntamente por consultor, com o conteudista e com o 

tutor. Ou às vezes o próprio conteudista é o tutor. Aí ele participa de todo o 

processo, ele faz o planejamento do treinamento, ele constrói o treinamento, 

estratégias do sistema de avaliação do treinamento,  participa de todas as fases. A 

demanda por treinamentos não vem somente à restritiva de uma unidade-limite ele 

vem também da própria estratégia da empresa, então no planejamento estratégico da 

empresa são definidas umas ações e lá são definidos os treinamentos (UC-D). 

  

[é o] multiplicador (...) muito importante para nós é a padronização porque o nosso 

negócio acontece de forma muito parecida nas várias localidades que a gente tem, 

em torno de 30 localidades espalhadas pelo país. E estes tutores eles são chamados a 

virem aqui na academia e eles trazem muito a realidade do que acontece na 

                                             “olha, este tema aqui na minha localidade 

tem em torno determinado aspecto que para a nossa cultura é interessante.. ”   

                ”  (                                                                

acredita que isso deriva em engajamento. Tem muitas trocas de experiências e 

depois ele vai para a localidade dele conhecendo a localidade dele e de mais 29 

localidades. Então pra gente é bem importante porque ele também enriquece em 

alguns momentos... em relação a eventos, em relação a criação do tema. Então ele é 

sempre ouvido no processo. Na linha da operação com certeza e a avaliação 

também, ele participa da avaliação inclusive é encaminhado para ele, para os 

gestores, com o intuito de trazer as melhorias necessárias e engajar outros pontos 

que temos forte potencial (UC-G).   

 

(...) é também um dos responsáveis pelos conteúdos técnicos dos cursos 

desenvolvidos (UC-J). 

 

 H                                      “                                            

definições dos papéis atribuídos pelas instituições, bem como a concepção pedagógica do 

curso (SILVA, 2009, p. 373). Essa flexibilidade para definir as funções do tutor é considerada 

para quatro dos respondentes, conforme comentários a seguir: 

 

não, é porque depende, porque nós temos casos aqui que tutor (...) é conteudista, 

então ele participa às vezes até na construção do curso, e quando ele é apenas tutor, 

ele participa do processo de avaliação, ou seja, assim, ele aplica a avaliação, também 

ele é um facilitador até para a gente saber construir algum tipo de avaliação. Então 

depende do tipo de tutor que nós temos (UC-F). 

 

Não necessariamente. Sim nos casos onde o tutor também é o conteudista do curso 

no momento do seu desenho. Não quando o curso já está pronto e ele tem uma 

atuação apenas na tutoria (UC-H). 
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O tutor pode ou não participar do planejamento e da avaliação dos cursos. Sempre 

participa da operação dos cursos (UC-B). 

 

Com frequência o tutor é o responsável pela elaboração do conteúdo do curso. 

Assim, a medida que exerce o papel de tutor, avalia criticamente o material e 

modelos adotados, fazendo as alterações necessárias. Para os casos em que o tutor 

não é o autor do conteúdo, possui liberdade para sugerir material complementar, 

assim como revisar o material. As alterações serão feitas sob a anuência do autor do 

conteúdo (UC-A). 

 

 Os depoimentos acima referentes à participação do tutor nos cursos a distância das UC 

pesquisadas reforçam a importância da presença desse profissional na dinâmica dos cursos e 

sugerem que o tutor das UC é um sujeito com responsabilidades semelhantes às de um tutor 

de instituições acadêmicas. Os efeitos negativos da ausência do tutor nos cursos a distância 

das UC foram sinalizados por todos os respondentes, conforme os exemplos que seguem: 

  

não ter o resultado esperado porque as pessoas podem não ter o autoengajamento, 

então pode prejudicar mesmo o programa (UC-G); 

 

custo desnecessário com o curso além da evasão que é o grande vilão da educação a 

distância (UC-F); 

 

maior índice de evasão, alunos desmotivados, sentimento de abandono por falta dos 

alunos, descrédito do processo de ensino aprendizagem (UC-J); 

 

evasão muito grande e o aproveitamento cai assustadoramente, então eu falo 

sempre, tem que ter a tutoria para melhorar o aproveitamento e a participação (UC-

D); 

 

ter um resultado limitado, em relação ao que foi definido para os cursos ofertados. A 

tutoria traz a possibilidade de potencializar a aprendizagem com maiores ganhos em 

termos de efetividade da ação de educação (UC-B); 

 

a impossibilidade de resolução de dúvidas sobre o conteúdo. A dúvida não 

solucionada pode gerar prejuízo no aprendizado, desestímulo na realização do curso 

e, ainda, a aplicação errônea do que foi aprendido, seja por má interpretação, seja 

por falta de conexão com a operacionalidade (UC-A); 

 

distanciamento do objetivo do treinamento, menor aderência às necessidades 

operacionais, baixa qualidade dos resultados em função de poucas provocações 

relacionadas às práticas de trabalho (UC-I); 

 

mau aproveitamento dos conteúdos e do programa de ensino aprendizagem (UC-C); 

 

evasão e baixa adesão aos cursos online (UC-E). 
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 Dentre as consequências citadas pelos respondentes, chama atenção o comentário 

        “      ”                                                                quatro dos 

respondentes a ausência de um sistema de tutoria pode ser uma das causas do problema da 

evasão nos programas educacionais a distância. Entretanto, essa proporção é bem maior 

quando questionados especificamente sobre a relação entre evasão e tutoria. Neste caso, todas 

os dez respondentes concordam com a afirmação de que a ausência de um sistema de tutoria 

pode ser uma das causas do problema da evasão nos programas educacionais a distância das 

UC. Nos comentários que seguem os respondentes reconhecem que a presença do tutor 

poderia resolver o problema da evasão dos seus cursos. 

 

Ah!.. eu concordo! Não pode ter ausência, se faltou a tutoria o Programa não anda, 

ele não vai ter um desenvolvimento. A tutoria é essencial! (UC-D). 

 

Concordo plenamente, pois é comprovado que cursos com tutoria ativa, o índice de 

evasão é consideravelmente menor (UC-J). 

 

Concordo. Programas educacionais a distância já exigem muita disciplina por parte 

do participante e a falta de um tutor certamente não ajuda no comprometimento do 

aluno com o programa e no estabelecimento de seu ritmo (UC-H). 

 

Concordo. O tutor cri                “                  ”                           

treinandos durante o processo de aprendizagem (UC-I). 

 

 Alguns respondentes também comentam como é a dinâmica do trabalho do tutor para 

evitar a evasão do aluno no curso a distância:  

 

Concordo plenamente porque pode ajudar na diferenciação do programa (...) às 

vezes o dia a dia é tão intenso que o tutor está ali para engajar, para tirar dúvidas e às 

                  “       ” - você fez, você tem alguma dúvida, onde está o 

problema, o que você não entendeu, porque você foi mal (...) então o tutor serve para 

isso; para poder engajar, para poder auxiliar, para prestar um serviço e faz toda a 

diferença quando se tem (UC-G). 

 

Sim, pode ser sim! Olha nós temos ainda a cultura do ensino presencial e por ter esta 

cultura do ensino presencial que tudo é centrado na presença do professor, eu 

recorro ao professor para esclarecer as minhas dúvidas, eu recorro para me orientar. 

A riqueza do ensino a distância: identificar o tipo de aluno, que tenha um perfil 

diferenciado, que é explorador, que gosta de estudar, que é muito disciplinado (...) e 

na ausência de um tutor quando estou com aquele outro tipo de perfil que de repente 

não é aquele aluno que é mais disciplinado, que gosta de estudar, que é bastante 

interessado eu corro o risco de ter a evasão quando não se tem o suporte de um tutor 

(UC-F). 

 

Concordo com a afirmação. O processo de ensinoaprendizagem exige, salvo raras 

exceções, de momentos de interação que possa aguçar o relacionamento sócio-

afetivo do treinando. Além disso, há o sentimento de confirmação ou reforço das 

atitudes que apenas o contato com o tutor ou com o professor pode dar (UC-B). 
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Sim, concordo. O modelo adotado previu, desde o início, o papel fundamental do 

tutor, sendo utilizado na totalidade dos cursos desenvolvidos. Ao fazer o 

monitoramento de acessos, assim como responder rapidamente às dúvidas sobre 

conteúdo, o tutor auxilia no combate à evasão (UC-A). 

 

Concordo que pode ser uma das causas. Mas existem outras causas. No caso da 

presença de um tutor, o programa educacional ganha mais atratividade, facilidade 

pelo acompanhamento das dúvidas e questões que os treinandos têm em seus 

momentos de estudo. O tutor aproxima o estudante de seu programa educacional 

(UC-C). 

 

 Considerando os resultados até aqui apresentados sobre a importância da interação 

entre tutor e aluno e como acontece o processo da tutoria nos cursos a distância das UC 

pesquisadas, a presente pesquisa também objetiva demonstrar como o tutor utiliza as 

tecnologias no seu trabalho. Isto é, a intenção foi investigar com mais profundidade como as 

TIC se articulam nas situações de aprendizagem e com a atuação de tutores nos programas 

educacionais a distância das UC. Esse é o próximo tema da tese. 

 

5.4 TIC, mídias, recursos dos ambientes virtuais de aprendizagem e tutoria nos cursos a 

distância das UC 

 

 Nesta parte da pesquisa o objetivo é identificar quais e como as TIC, mídias e recursos 

dos AVA são utilizados pelo tutor nas situações de ensinoaprendizagem. Um levantamento de 

parte da bibliografia que trata dos conceitos sobre mídias, TIC e recursos dos ambientes 

digitais de aprendizagem nos permitiu constatar definições nem sempre convergentes sobre o 

assunto. Assim sendo, optamos pelas seguintes definições: 1) mídia: “                       

por meio de tecnologia, principalmente textos de livros, guias de estudo e redes de 

computadores; som em fitas de áudio e por transmissão; imagens em videoteipes e por 

           ;                                                 ” (MOORE e KEARSLEY, 

2010, p. 355). 2) TIC: “                                                                  

informação por meios eletrônicos e digitais, como rádio, televisão, telefone e computadores, 

entre outros. Resultou da fusão das tecnologias de informação, antes referenciadas como 

informática, e as tecnologias de comunicação, relativas às telecomunicações e mídia 

     ô    ” (       ; MORAN; SILVA; PRADO, 2005); 3) recursos dos ambientes 

digitais de aprendizagem: “                                 ( orreio, fórum, bate-papo, 

conferência, banco de recursos, etc.), com a vantagem de propiciar a gestão da informação 
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segundo critérios preestabelecidos de organização definidos de acordo com as características 

de cada software” (         2003b).  

 

5.4.1 TIC, mídias e recursos dos ambientes virtuais de aprendizagem 

 

 Os resultados apresentados no Gráfico 15 apontam para uma predominância do uso de 

ambientes virtuais de aprendizagem, ou seja, em as dez UC pesquisadas o tutor faz uso de 

AVA para criar situações de aprendizagem. Esse resultado reforça observações anteriores de 

que os cursos                                                         “         

                                                                           ”               

tutor, pelas mídias e tecnologias de informação e comunicação. Como observa Almeida 

(2003b, p. 331), o tutor utiliza as múltiplas mídias, linguagens e recursos disponíveis nos 

AVA para apresentar informações de maneira organizada, desenvolver interações entre alunos 

e objetos de aprendizagem
20

, elaborar e socializar produções tendo em vista atingir os 

objetivos educacionais. O Gráfico 15 que segue nos permite visualizar o conjunto das TIC, 

mídias e recursos dos ambientes digitais de aprendizagem que foram identificados pelos 

respondentes da pesquisa. 

 

 

                                                 
20

 Nos apoiamos no trabalho de Silva (2004) para compreender o que são objetos de aprendizagem (OA). Para a 

             “                          ‘         ’ de informação autônoma que se destinam à utilização 

em situações de aprendizagem (...) na modalidade a distância como na presencial (...) es    ‘         ’ podem 

ser combi                 ‘         ’. Podem também ser utilizados e reutilizados diversas vezes em 

                                    ” (p. 1-2). 
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Gráfico 15 - TIC, mídias e recursos dos AVA utilizados pelo tutor nos cursos das UC 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa. 

 

 

 Para fazer uma comparação entre os resultados da pesquisa apresentados no Gráfico 

15 com aqueles de outro estudo em cursos oferecidos por empresas com projetos de educação 

corporativa (Censo EAD.BR, 2011), reunimos no Gráfico 16 as TIC, mídias e recursos 

identificados nestas duas fontes de informação. 
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Gráfico 16 - Utilização dos recursos educacionais nas UC e no Censo EAD.BR 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados das pesquisas da tese e Censo EAD.BR (2011). 

 

 O Gráfico 16 mostra os resultados relativos às mídias e aos recursos dos AVA mais 

utilizados nas duas pesquisas, que apontam para um grande uso dos recursos como fóruns de 

discussão, e-mail, chat e banco de questões programadas para avaliações a distância. Dentre 

esses recursos dos ambientes virtuais é relevante observar que o fórum é o mais utilizado 

pelos tutores das UC estudadas e das empresas pesquisadas no Censo EAD.BR (2011).  

 No que se refere às mídias, nas duas pesquisas as informações ocorrem principalmente 

por meio de vídeos gravados, objetos de aprendizagem, livros e materiais impressos. 

Considerando o total das dez UC pesquisadas desta tese, em oito delas os conteúdos são 

apresentados pela via de vídeos gravados, objetos de aprendizagem, materiais impressos e 

eletrônicos, em cinco foram citadas animações, em quatro multimídias em CDs/DVDs e em 

três áudio-conferência. Com base na análise das informações prestadas podemos considerar 

que o tutor utiliza uma combinação de mídias (multimídia), e não apenas uma mídia isolada, 

para disponibilizar os conteúdos dos cursos a distância das UC pesquisadas. 



 

 

90 

 No entanto, entendemos que a utilização das TIC em cursos a distância vai além de 

apenas disponibilizar informações digitalizadas (via vídeos e/ou áudio gravados, OA, etc), ou 

seja, acreditamos no potencial das TIC para desenvolver atividades a distância com base na 

interação e na produção de conhecimento.  

 

5.4.2 Tutor e interfaces de comunicação síncrona e assíncrona 

 

 A interação na educação a distância inclui a comunicação entre tutor e alunos 

engajados em situações de ensinoaprendizagem mediadas pelas TIC, sendo que esse processo 

pode ocorrer de forma síncrona e/ou assíncrona. De modo geral nove dos respondentes da 

nossa pesquisa afirmam que o tutor utiliza de forma integrada as duas interfaces de 

comunicação, síncrona e assíncrona
21

, conforme os depoimentos que seguem: 

 

[O tutor] utiliza o LMS [AVA] para a criação e interação em fóruns e chats. Utiliza 

o e-mail como meio de contato direto e assíncrono com o aluno. Utiliza uma sala de 

aula virtual para sessões síncronas para o esclarecimento de dúvidas (UC-J). 

 

Pelo LMS, os tutores podem armazenar e compartilhar materiais de estudo e 

gerenciar os processos de ensino aprendizagem. Podem interagir por meio de chat 

(UC-C). 

 

Ainda estamos incipientes com relação às tecnologias apresentadas. Nosso LMS 

(Portal de Aprendizagem), apesar de alta capacidade funcional, tem poucos recursos 

em uso. O tutor utiliza principalmente para Aplicação de avaliações online, onde ele 

tem acesso direto aos resultados do que foi preenchido (UC-I). 

 

 

 Dentre as UC que utilizam as duas interfaces de comunicação, quatro delas indicaram 

que o tutor usa as TIC para constituir comunidades de aprendizagem a fim de facilitar a 

interação entre tutor e aluno, sugerindo, assim, um processo de construção e produção de 

conhecimentos em seu sentido pleno, ou seja, por meio da colaboração. Os depoimentos a 

seguir ilustram esse propósito.  

 

[O tutor] usa quase todas as tecnologias e não só assíncrono. Veja bem, no ambiente 

virtual a gente trabalha com comunidades e nestas comunidades eles também atuam. 

                                                 
21

 “               -line de aprendizagem são compostos por um conjunto de interfaces de conteúdo e de 

comunicação. Entretanto, conteúdo e comunicação são elementos híbridos e imbricados, uma vez que não se 

pode conceber conteúdo apenas como informação para autoestudo ou como material didático construído 

previamente pelo professor ou pela equipe de produção. Ademais, conteúdos são construídos pelos interlocutores 

que, dialogicamente, produzem sentidos e significados mediados pelas interfaces síncronas e assíncronas de 

           ” (        2006    
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Quando é webcasting [ou seja] quando é ao vivo ele também atua. O fórum e o chat 

sem dúvida nenhuma ele também atua. (...) Utilizamos todas as tecnologias (UC-D). 

 

Temos recurso de videoconferência, que muitas vezes a gente imediatamente já 

convoca o grupo (...) temos vários recursos: chat, fórum (...) estamos tentando 

         “       ”                                                             

(...) tem o recurso de vídeo, mas isso depende do curso, do momento e da situação. 

Mas todos eles são utilizados (UC-F). 

 

Utilizamos muito ferramenta de colaboração onde existem comunidades de 

aprendizagem onde o tutor pode ser qualquer um com domínio sobre o assunto que 

está em debate - sem moderação (UC-H). 

 

[O tutor] gerencia nosso LMS, utilizando multiplicadores em cada área de negócio, 

assim como e-mail, telefone, chat e comunidade virtual (UC-E).  

 

 Embora a maioria dos respondentes tenha indicado que o tutor utiliza na sua prática 

pedagógica as duas formas de comunicação (síncrona e assíncrona), há que considerar a 

predominância dos recursos assíncronos - e-mail (nove em dez), fóruns (as dez UC), banco de 

questões (nove em dez) e outros que aparecem em menor proporção: blogs (quatro em dez) e 

wikis (um em dez). A utilização desses recursos é justificada nas seguintes citações. 

 

No formato adotado, o tutor interage com os alunos através dos fóruns e mensagens 

privadas (nos casos de identificação de evasão). Pela característica do negócio
22

, 

torna-se inviável a utilização de ferramentas síncronas. Contudo, sua participação 

também se dá na proposta de conteúdos adicionais, pertinentes ao curso. Esta 

situação se dá principalmente com relação a notícias de mercado (UC-A). 

 

O que a gente mais usa é a que não é em tempo real (...) na medida que as sessões 

vão acontecendo ou que a gente proporciona o momento para que seja realizado. 

Nós temos também algumas situações de webcasting, videoconferência, jogos e 

simuladores (UC-G). 

 

 Quanto aos recursos de comunicação síncrona, em que aluno e tutor interagem em 

tempo real, os resultados foram menos expressivos – web-conferência (quatro em dez), 

webcasting (três em dez), videoconferência (quatro em dez), áudio-conferência (uma em dez) 

e chat (oito em dez). Os depoimentos que seguem permitem ilustrar como o tutor utiliza essa 

forma de comunicação. 

 

O tutor é responsável pela coordenação dos momentos síncronos, mediando e 

procurando estimular a busca pelo atendimento aos desafios de cada situação (UC-

B). 

                                                 
22

 De acordo com o respondente, a característica do negócio refere-se às funções do tutor na UC, isto é, 

“ onsiderando que o tutor é também empregado da empresa, e por isso dispõe de tempo exíguo, as atividades 

                                                ”  
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Normalmente utilizamos web-conferência com voz por áudio-conferência quando os 

participantes estão em países diversos - situação muito comum - para que a 

qualidade da voz não seja prejudicada, com apoio do chat como estacionamento de 

perguntas ou troca de ideias entre os participantes. A web-conferência com voz 

integrada só é utilizada quando se pretende disponibilizar uma versão gravada para 

ser executada posteriormente por aqueles que não tiveram oportunidade de participar 

da sessão síncrona. O webcasting só é utilizado para apresentações onde a interação 

não é um fator fundamental (informativo). A vídeo-conferência é raramente 

utilizada, pois requer que as pessoas se locomovam até uma sala onde exista o 

equipamento (UC-H). 

  

 

5.4.3 Tutor e TIC gravadas, transmitidas e interativas 

 

 Conforme já comentamos, as TIC podem ser classificadas de diversas maneiras; 

porém, neste trabalho, as organizamos em tecnologias gravadas (impressa/online, OA e áudio 

e vídeo – CD/DVD/online), transmitidas (áudio via rádio; visual via televisão) e interativas 

(áudio-conferência, chat, vídeo-conferência, webcasting, computador com navegador 

conectado à internet) (MOORE, 2010). Estas diferentes abordagens podem ser identificadas 

no depoimento do respondente a seguir quando questionado a respeito de como o tutor utiliza 

essas tecnologias e mídias nas situações de ensinoaprendizagem.  

 

[Procuramos] combinar os sons com as imagens e as animações. [Acreditamos] que 

isso vai fazendo com que a aprendizagem fique mais dinâmica, mais atrativa. O 

tutor utiliza os objetos de aprendizagem (OA) na medida que precisa esclarecer 

algum item, mas não que ele use o OA pra tirar dúvidas (...) pensando no tutor, é 

muito mais (...) às vezes uma web, videoconferência e às vezes o chat (temos aqui 

um sistema de chat interno que ele fica ligado o tempo todo e as pessoas usam mais 

o chat do que o telefone). Em algumas situações temos o webcasting (...)a gente tem 

jogos simuladores para a equipe de vendas (...) então o tutor utiliza no trabalho dele 

o fórum, webcast, videoconferência e os scorms, objetos de aprendizagem (UC-G).  

 

 O comentário acima sugere que o tutor utiliza as tecnologias interativas para promover 

o diálogo nas situações de ensinoaprendizagem e, também, as tecnologias gravadas para 

orientar o aluno a consultar e pesquisar conteúdos do curso a distância. No caso específico 

dos objetos de aprendizagem, esse mesmo respondente sinaliza para a relação entre a seleção 

desta tecnologia e o tamanho e a natureza da equipe. A escolha da tecnologia depende 

principalmente de como a UC organiza seus cursos de educação a distância, os quais, por sua 

vez, refletem a missão da empresa e as políticas de seus dirigentes, conforme perspectiva 

identificada em Moore (2010, p. 111). Ainda de acordo com o mesmo respondente, os objetos 

de aprendizagem são utilizados para 
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rever, pontuar algum conteúdo do curso. Muito embora nem sempre isso seja 

possível porque temos um número muito grande de treinamentos a distância, mais 

de 300, (são) muitos durante o ano (...) não realizamos mais porque também está no 

processo de repensar a criação (...) o mercado de EaD está bastante desafiador sob o 

ponto de vista das vendas, então a gente imagina poder crescer a equipe mas isso vai 

depender dos resultados da companhia (...) entendemos que é necessário; mas é 

claro que o investimento em desenvolvimento parte muito dos resultados da 

companhia, financeiro (...) então a gente quer, e como a gente não tem um estúdio 

aqui, a gente faz muita coisa caseira e quando a gente precisa de alguma coisa mais 

voltada com som e animação a gente compra isso de um fornecedor, mas isso acaba 

encarecendo e torna-se um dificultador para nós sob o ponto de vista da (empresa) 

(...) utilizamos muito também o software de autoria de uma forma mais simples por 

questões de custo mesmo por não ter um estúdio interno. Então a gente precisa 

comprar e às vezes o comprar limita, porque isso é muito caro porque é um negócio 

do parceiro então é muito mais caro do que se a gente fizesse internamente. E aí 

analisando o custo/benefício a gente acaba fazendo situações mais simples mas os 

mais simples também funcionam muito pra gente (UC-G).  

 

 

5.4.4 Tutor e TIC interativas com interface de comunicação síncrona e assíncrona 

 

 Todos os depoimentos apresentados nessa parte da pesquisa vão ao encontro do 

referencial proposto
23

 que trata dos dois princípios básicos para o uso das TIC: o primeiro 

consiste em reconhecer na educação a distancia que não podemos considerar apenas uma TIC 

como sendo a mais apropriada para a veiculação de todos tipos de mensagem nas situações de 

ensinoaprendizagem; o segundo sugere que é recomendável ter uma TIC gravada (via vídeo, 

áudio, OA, etc) ou TIC transmitida (televisão, rádio, etc) para disponibilizar o conteúdo do 

curso e ainda outra interativa para promover o diálogo entre tutor e alunos. Nos depoimentos 

que seguem é possível perceber que esses dois princípios básicos estão implicados no uso das 

TIC, sendo que atribuem maior ênfase àquelas interativas com interface de comunicação 

assíncrona.  

 

As ferramentas mais apropriadas são os fóruns e as ferramentas para 

disponibilização de conteúdo. 

 

[O tutor] é responsável por garantir e orientar quanto ao uso do material didático 

(Folha de escuta; Caderno de exercícios; Realização de cursos em EAD; Fóruns ao 

final do dia com o Instrutor, quando necessário), bem como a aplicação de 

avaliações on-line. 

 

 Quando questionados sobre quais eram as TIC mais apropriadas para o tutor utilizar 

em cursos a distância, apenas os dois respondentes acima citados identificaram as TIC 

                                                 
23

 Sobretudo Moore (2010). 
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gravadas. Embora para estes respondentes as TIC gravadas sejam importantes para o tutor 

apresentar e organizar os conteúdos do curso a distância, de modo geral todas as UC 

pesquisadas consideram que as TIC mais apropriadas para o trabalho de tutoria são aquelas 

que promovem a interação e o diálogo entre tutor e aluno. A grande maioria (ou seja, oito 

sobre dez) considerou as TIC interativas as tecnologias mais apropriadas para o trabalho do 

tutor. Desse universo, quatro delas considerou exclusivamente as TIC interativas com 

interface de comunicação síncrona, conforme os depoimentos que seguem.  

 

Eu gosto de web-conferência e gosto bastante também do chat, eu acho que funciona 

de uma forma muito ágil sem muitas burocracias, porque videoconferência você tem 

que ter sala e tem poucas com vídeo e aí depende de uma agenda, e aí pode tornar o 

processo moroso. E dentro do nosso negócio a gente utiliza mais estes dois (UC-G). 

 

Eu costumo sempre dizer assim, eu acho que a coisa assim do tempo real, é o 

síncrono mesmo, em tempo real, a minha necessidade está ali e eu já tenho 

condições de interagir com o tutor e ele me orientar de imediato. Isso já é mais 

eficaz, sabe (UC-F). 

 

Todas aquelas que são interativas, todas aquelas que proporcionam a interatividade 

são apropriadas. Quanto maior a interatividade maior é o treinamento. As 

ferramentas síncronas (UC-D). 

 

Web-conferência, áudio-conferência, chat (UC-H). 
 

 Ainda levando em conta o grupo de oito UC que considera as TIC interativas as mais 

apropriadas para o trabalho do tutor, quatro delas revelaram que essas tecnologias são mais 

adequadas quando utilizadas nas duas interfaces de comunicação (síncrona e assíncrona). 

Chama atenção que nenhuma UC considerou as TIC transmitidas (televisão, rádio) como 

apropriadas para o trabalho de tutoria. 

 O Quadro 11 a seguir contém o conjunto das TIC, recursos dos AVA e mídias 

consideradas mais apropriadas para o trabalho de tutoria de acordo com cada UC pesquisada. 
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Quadro 11 - TIC mais apropriada para o trabalho de tutoria segundo as UC pesquisadas 

 
Gravada Transmitida 

Interativa 

síncrona 

Interativa 

assíncrona 

Interativa 

síncrona e 

assíncrona 

UC-A Objetos de 

aprendizagem, 

vídeos gravados 

    Fóruns   

UC-B         Chat, fórum e-

mail 

UC-C         Chat e fórum  

UC-D     Web-conferência 

e chat 

    

UC-E         Chat, e-mail, 

telefone 

UC-F     Web-conferência 

e chat 

    

UC-G     Web-conferência 

e chat 

    

UC-H     Web-conferência, 

áudio-conferência 

e chat 

    

UC-I Vídeos gravados, 

livros e materiais 

impressos 

    Fóruns   

UC-J         Web-conferência,  

e-mail e telefone 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa. 

 

                                “tutor e interfaces de comunicação síncrona e 

assíncrona”                                                                                  

principalmente as TIC interativas assíncronas e, com menor frequência, as síncronas. Embora 

na prática pedagógica do tutor as assíncronas sejam mais utilizadas por ele, os dados do 

Quadro 11 revelam que esse mesmo grupo de respondentes citado considera as TIC 

interativas com interface de comunicação síncrona, em tempo real, como as mais apropriadas.  

 De modo geral, nos cursos a distância das UC pesquisadas o tutor utiliza as TIC, 

mídias e os recursos dos AVA nas duas interfaces de comunicação, síncrona e assíncrona. Ele 

cria situações de ensinoaprendizagem utilizando os recursos disponíveis nos ambientes 

virtuais (fórum, chat, e-mail, etc). O tutor também organiza e disponibiliza conteúdos em 

diversos formatos que combinam TIC (gravada, transmitida ou interativa) e diferentes mídias 

(sons, imagens, textos, entre outras).  

 Entretanto, a tutoria é melhor contextualizada quando compreendemos que não há um 

modelo único de utilização das TIC, mídias e recursos dos AVA, mas diversos, muitas vezes 
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inclusive antagônicos. É necessário compreendê-la no contexto educacional em que está 

inserida e sobretudo a integração desta com o currículo, com movimentos dos planejamentos, 

das tecnologias e das situações de ensinoaprendizagem e as finalidades da empresa. 
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CONSIDERAÇÕES AO FIM  

 

 

  Ao encerrar este trabalho retomaremos algumas questões relacionadas com o 

projeto apresentado no momento de seleção do doutorado para o Programa Educação: 

Currículo da PUC/SP, seguidas da definição propriamente dita do problema da  pesquisa e 

seus objetivos.  

 A proposta inicial previa uma análise das contribuições para a utilização de recursos 

interativos a fim de melhorar as capacidades e aptidões dos alunos e incentivar experiências 

colaborativas de aprendizagem no interior de cursos promovidos por Universidades 

Corporativas. Naquele momento, acreditávamos que a relação entre tecnologias e 

aprendizagem dos alunos poderia ser suficiente para elaborar referenciais instrucionais 

capazes de agregar qualidade aos cursos a distância de UC. Ao avançar nas leituras sobre o 

tema associadas às discussões com colegas e professores durante as aulas no programa de 

doutorado, reconhecemos que as TIC tomadas isoladamente não necessariamente contribuem 

para a aprendizagem significativa do aluno. É necessário compreendê-las no contexto 

educacional em que estão inseridas e sobretudo considerar a integração delas com o currículo 

e com movimentos dos planejamentos, das equipes pedagógicas e especialmente das 

atividades dos tutores. 

 Em decorrência dessa reflexão, direcionamos o estudo sobre as diferentes formas de 

utilização das TIC pelo tutor de UC. Esse processo de definição da pesquisa foi de extrema 

importância, pois, ao procurar compreender as TIC sob o ponto de vista do aluno, passamos a 

considerar a interação e o diálogo entre ele e o tutor como elementos pedagógicos 

fundamentais para cursos na modalidade a distância. É nesse contexto que tais discussões 

abriram espaço para outros desdobramentos da pesquisa, e é destas questões centrais que 

trataremos a seguir. 

 

 

1. Abrangência de tutoria nas UC 

 

 Participaram desta pesquisa dez UC brasileiras que oferecem cursos educacionais 

exclusivamente a distância com apoio da tutoria. De acordo com o documento oficial CNAE 

2.0 (IBGE) que classifica os setores de atividades econômicas em 21 categorias setoriais 
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principais, identificamos seis setores dessas categorias nas dez organizações pesquisadas, 

sendo que a sua maioria é de empresas privadas e com a constituição do capital privado. 

Verificamos também que o menor percentual voltado especificamente para a tutoria 

concentra-se nas UC em que a tutoria e os conteúdos são preparados pelos funcionários 

vinculados à própria organização; ou seja, o tutor é funcionário da empresa e ao mesmo 

tempo acumula essa função com a de elaboração do conteúdo do curso a distância. O fato de 

as funções de conteudista e tutor serem exercidas cumulativamente pelo funcionário da 

organização pode ser uma das razões dos menores índices de abrangência de tutoria nos 

cursos a distância da UC-C, UC-D, UC-F, UC-G e UC-H. Nessas universidades corporativas 

o tempo de dedicação do tutor nas situações de ensinoaprendizagem pode estar 

comprometido, embora o fato de serem conhecedores das necessidades e características das 

empresas seja relevante para os resultados e eficácia do trabalho de formação.   

 Outra consideração relacionada à anterior está associada à oferta de cursos 

autoinstrucionais por três UC do grupo citado (UC-C, UC-G, UC-H). Para esse grupo o 

formato de curso autoinstrucional dispensa tutor, condição que, no nosso ponto de vista, tem 

implicações no processo educacional, ou seja, acreditamos que mesmo em cursos 

autoinstrucionais é imprescindível a presença de um tutor, pois a solução de dúvidas básicas, 

a interação e o diálogo que se estabelecem a partir de sua presença têm ação direta para o 

êxito na aprendizagem do aluno. 

 Embora os respondentes citados tenham comentado que seus cursos autoinstrucionais 

dispensam tutoria e, também, que os funcionários da empresa desempenham as funções de 

conteudista e tutor, o que pode ter influenciado no menor percentual de abrangência de 

tutoria, é importante destacar que, independentemente do tempo de existência das UC, todas 

elas investem, em maior ou menor grau,  em tutoria. Isto é, até mesmo as UC que dedicam o 

menor percentual de abrangência de tutoria consideram que o tutor tem um papel importante 

no processo ensinoaprendizagem dos  cursos a distância e na qualidade dos seus resultados.  

 

 

2. Competências do tutor em cursos a distância de UC 

  

 A pesquisa permitiu constatar que algumas competências do tutor das UC tendem a se 

                                               ’    k  (2003  – apoio, orientação, 

capacitação e administração.  Dentre as competências do tutor é relevante resgatar duas delas 
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                                        1  “conhecimento e domínio do conteúdo do curso” 

  2  “           ”   

                                                     ( ’    K   2003;      

2007) que ressalta que o domínio específico do co                                        

cursos a distância e permanece como condição essencial para o exercício da sua função.  

                  “           ”                                                    

enquadra em nenhuma das quatro categorias apresentadas e, conforme a literatura pesquisada 

sobre a composição e o funcionamento da equipe de produção para cursos a distância, essa 

competência é atribuída à equipe de autores e conteudistas.  

Embora com resultado menos expressivo, julgamos importante registrar que a 

            “                                                          ”             

especificamente para o contexto corporativo.  

 De modo geral, a maioria das competências do tutor das UC pesquisadas se destaca 

pelas suas semelhanças com as competências do tutor das instituições acadêmicas, dentre 

      “                                           ”; “                           ”  

“                               ”   “                              ”                   

sugerem que, não obstante as duas competências citadas, o perfil do tutor das UC requer 

competências similares às do tutor de instituições acadêmicas. 

 

 

3. Participação do tutor nos cursos a distância de UC 

  

 A pesquisa permitiu constatar que algumas competências que, para todos os 

respondentes, no contexto da UC o tutor tem responsabilidades semelhantes às de um tutor de 

instituições acadêmicas. Para o grupo pesquisado, a ausência de um sistema de tutoria pode 

ser uma das causas do problema da evasão nos programas educacionais a distância, conforme 

também destacado por outros autores (ALMEIDA e COSTA, 2011; ALMEIDA et al, 2013).  

 De modo geral, a pesquisa demonstrou que a ausência do profissional tutor tem 

consequências negativas no trabalho formativo proposto pelas UC, entre elas o menor grau de 

aprendizagem dos alunos, o aumento de probabilidade de evasão, o não aproveitamento mais 

amplo do potencial de uso dos recursos dos ambientes virtuais de aprendizagem, entre outros. 

 Nos cursos a distância das UC pesquisadas não há um modelo único para definir a 

participação do tutor no planejamento, operação e avaliação. Para um grupo de UC (duas em 

10) o papel do tutor não é o de planejar o curso a distância, mas o de acompanhar o aluno 
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durante o processo de aprendizagem e em geral participar das atividades de avaliação. Para 

outro grupo de UC (quatro em dez) a participação do tutor é flexível e definido segundo a 

concepção pedagógica do curso. Há ainda um grupo de UC (quatro em dez) que considera que 

o tutor deve participar do planejamento, do acompanhamento e da avaliação.  

 A reflexão sobre os resultados da pesquisa nos permite reforçar a ideia do que já vem 

sendo sinalizado pela bibliografia consultada, ou seja, a separação entre a teoria (planejar) e a 

prática (acompanhar e avaliar) faz com que a produção e a distribuição dos conteúdos e 

                             “                                                   

                                                        ”                                      

de cursos a distância                                “                                  

atitudes burocráticas que separam quem elabora, quem ministra, quem tira dúvidas, quem 

                                                                             ” ( K    

e SANTOS, 2003, p.1).  

 

 

4. Tutoria, TIC, mídias e recursos dos ambientes virtuais de aprendizagem 

 

 O tutor das UC pesquisadas utiliza as TIC, múltiplas mídias e recursos disponíveis nos 

AVA para apresentar informações de maneira organizada, desenvolver interações entre alunos 

e elaborar e socializar produções tendo em vista o atingimento dos objetivos educacionais. As 

informações são organizadas principalmente por meio de vídeos gravados, objetos de 

aprendizagem, livros e materiais impressos, ou seja, o tutor utiliza uma combinação de mídias 

(multimídia), e não apenas uma mídia isolada, para disponibilizar os conteúdos dos cursos a 

distância das UC pesquisadas. 

 Embora a maioria dos respondentes tenha indicado que o tutor utiliza na sua prática 

pedagógica as duas formas de comunicação (síncrona e assíncrona), há considerar a 

predominância dos recursos assíncronos - email (nove em dez), fóruns (todas as dez UC), 

banco de questões (nove em dez) e outros que aparecem em menor proporção: blogs (quatro 

em dez) e wikis (uma em dez). Quanto aos recursos de comunicação síncrona, em que aluno e 

tutor interagem simultaneamente, em tempo real, os resultados foram menos expressivos – 

web-conferência (quatro em dez), webcasting (três em dez), videoconferência (quatro e dez), 

áudio-conferência (uma em dez) e chat (oito em dez).  

 Assim como a literatura sugere, o tutor das UC utiliza pelo menos uma TIC gravada 

(via vídeo, áudio, OA, etc) ou TIC transmitida (televisão, rádio, etc) para disponibilizar o 
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conteúdo do curso e ainda outra interativa para promover o diálogo entre tutor e alunos. Todas 

as UC pesquisadas consideraram as TIC interativas as tecnologias mais apropriadas para o 

trabalho do tutor. Desse universo, quatro delas consideraram exclusivamente as TIC 

interativas com interface de comunicação síncrona, e outras quatro elegeram as duas 

interfaces de comunicação (síncrona e assíncrona).  

 De modo geral, nos cursos a distância das UC pesquisadas, o tutor utiliza as TIC, 

mídias e os recursos dos AVA nas duas interfaces de comunicação, síncrona e assíncrona. 

Esses dados mostram que não há um modelo único de tutoria no que concerne à utilização das 

TIC, às mídias e aos recursos dos ambientes virtuais, mas diversos modelos referenciais, 

muitas vezes inclusive antagônicos. É necessário compreender o sistema de tutoria no 

contexto educacional que está inserido e sobretudo a sua integração com o currículo e com 

movimentos dos planejamentos, das tecnologias e das atividades do tutor. 

  

 

5. Novas perspectivas de análise 

 

 Nesta parte das considerações finais acrescentamos outras questões que chamaram 

nossa atenção na pesquisa de campo e que abrem novas perspectivas de estudo. Dois 

respondentes acrescentaram comentários que merecem detida reflexão. Um deles é sobre o 

perfil jovem dos alunos de cursos a distância das UC: 

 

Nossa empresa possui perfil jovem onde 57% dos colaboradores têm entre 18 e 25 

anos, percentual que sobe para 79% quando se soma a faixa de 26 a 30 anos. Com 

isso, o tutor proporciona maior capacidade aos colaboradores de absorção e retenção 

do conhecimento (UC-I). 

 

 Outro comentário é referente às iniciativas de Cursos Online Abertos e Massivos 

(MOOC -                                      “                                       

frequentados por qualquer pessoa, admitindo centenas de participantes, de forma interativa e 

                                                                             ” (          

al, 2013, p. 529): 

 

Interessante no contexto da tutoria é o conhecimento atual das tendências na área de 

educação à distância, com os MOOCs e sistemas de REA - Recursos educativos 

abertos, considerando que, cada vez mais, a inclusão digital e a socialização do 

conhecimento abrem as portas para a participação de mais pessoas neste processo 

educativo (UC-B). 
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 Essas informações abrem novos campos de observação e análise sobre o papel do tutor 

no contexto corporativo. O primeiro depoimento porque trata da relação entre tutor e uma 

                           “                 1980                                

habituaram-se a usar jogos eletrônicos, a produzir, interagir e compartilhar informações por 

                                                      ” (                 2011     

segundo comentário porque os MOOC apresentam algumas características particulares, como 

o elevado número de alunos, o que torna complexas para o tutor a organização e a gestão dos 

processos de ensinoaprendizagem.  

Assim, em nosso estudo procuramos levantar algumas dimensões sobre a participação 

dos tutores nos programas educacionais a distancia das UC, mas há outras que merecem ser 

estudadas para ampliar o conhecimento nesse campo da educação a distancia e da tutoria face 

às transformações no campo das TIC e na sua relação com o mercado de trabalho e as 

demandas sociais.   
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APÊNDICE B - Termo de sigilo e confidencialidade 
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E para todos os efeitos, firma o presente termo. 
 
 
  

São Paulo, 02 de setembro de 2013. 
 
 
 

 ________________________________  

Receptora da informação 

Nome: Alessandra Zago Dahmer 

CPF: xxx.xxx.xxx-xx 

 

 



 

 

116 

APÊNDICE C – Questionário da pesquisa qualitativa 
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6.  A  tutoria  é  o  método  mais  utilizado  para  efetivar  a  interação  pedagógica  

e  é  de  grande  importância  na  avaliação  do  sistema  de  ensino  a  distância.    

Na  sua  opinião,  quais  são  as  principais  competências  necessárias  para  a  

atuação  do  tutor   na  UC?

  

7 .  O  tutor  part icipa  de  algum a  m aneira  do  planejam ento,  da  operação  e  

avaliação  dos  cursos?    

No  caso  de  resposta  posit iva,  com o  acontece  este  processo?

  

A  tutoria  e  sua  relevância  no  processo  de  formação  na  modalidade  de  educação  a  distância  (EaD)  

são  igualmente  destacadas  em  documentos  oficiais.  No  trabalho  Referenciais  de  Qualidade  para  

Educação  Superior  a  Distância  (MEC,  2007),  que  teve  a  função  de  estabelecer  critérios  de  

qualidade  para  a  EaD,  é  enfatizada  a  importância  da  interação  apoiada  em  um  sistema  de  tutoria  

nos  cursos  a  distância  para  criar  condições  afim  de  “diminuir  a  sensação  de  isolamento,  apontada  

como  uma  das  causas  de  perda  de  qualidade  no  processo  educacional  e  uma  das  principais  

responsáveis  pela  evasão  nos  cursos  a  distância”  (p.  13).  

Fonte:  http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/legislacao/refead1.pdf  

8 .  Você   concorda  com   a  afirm ação  de  que  a  ausência  de  um   sistem a  de  

tutoria  pode  ser  um a  das  causas  do  problem a  da  evasão  nos  program as  

educacionais  a  distância?  Você  poderia  comentar  a  sua  opinião?

  

Do  universo  das  principais  ferramentas  de  aprendizagem  para  o  trabalho  de  tutoria  nas  UC  

privilegiam-se,  nesta  investigação,  os  ambientes  virtuais  de  aprendizagem  (AVA),  adaptação  dos  

Sistemas  de  Gestão  de  Aprendizagem  (Learning  Management  System  -  LMS)  para  que  os  tutores  

possam  armazenar,  compartilhar  os  materiais  de  estudo  e  gerenciar  os  processos  de  

ensinoaprendizagem,  as  dinâmicas  síncronas,  em  que  alunos  e  tutores  interagem  simultaneamente,  

em  tempo  real,  por  meio  de  recursos  como  webconferência,  webcasting,  videoconferência,  

audioconferência  ou  chat.  Valoriza  também  esta  pesquisa  os  recursos  assíncronos,  que  incluem  

organização  e  apresentação  de  conteúdos  digitais  em  diversos  formatos  que  combinam  recursos  

multimídia  como  sons,  imagens,  animações,  vídeos,  hipertextos.  
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9 .  Considerando  as  principais  tecnologias  apresentadas  no  parágrafo  

anterior:  

a)   Como  o  tutor  as  utiliza  nas  situações  de  ensinoaprendizagem?    

b)   Qual  o  seu  papel  em   cada  situação  de  aprendizagem ?

  

1 0 .  Quais  são  as  ferram entas  de  aprendizagem   m ais  apropriadas  para  o  

seu  t rabalho  de  tutoria?

  

11.  Na  sua  opinião,  quais  as  possíveis  consequências  de  não  ter  tutoria  num  

program a  de  t reinam ento  de  um a  UC?

  

1 2 .  Outras  observações  que  você   considerar  necessárias  sobre  a  tutoria  na  

UC.

  

1 3 .  Para  receber  os  resultados  da  pesquisa,  indique  a  organização,  seu  

nome  e  email  no  campo  a  seguir.

  


