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RESUMO 

 

A educação a distância (EAD) é uma modalidade de ensino antiga que se 

renova com as novas tecnologias de informação e comunicação (NTIC). O 

momento presente é promissor para o desenvolvimento de pesquisas neste 

âmbito, visto o crescimento desta modalidade de ensino no Brasil. 

Universidades brasileiras (públicas, privadas, comunitárias e confessionais) 

têm investido em projetos de educação a distância; percebe-se que os modelos 

utilizados carecem precisão na configuração das funções exercidas pelos vários 

atores presentes na EAD. 

Por esta razão, o trabalho tutorial é pesquisado tendo como objetivo o 

desvelar das relações entre a formação do sujeito e o papel do professor tutor, 

considerando o Projeto Pedagógico Institucional e o projeto pedagógico dos 

cursos a distância, bem como suas proposituras sobre a concepção antropológica 

(homem), a concepção gnosiológica (conhecimento) e a concepção política 

(relações político-sociais).  

As hipóteses que sustentaram a pesquisa consideraram a tutoria como: 

mediadora no processo de construção do conhecimento e desenvolvimento do 

sujeito e como uma das responsáveis pela articulação da equipe de EAD, nas 

relações com o corpo discente, da Universidade Metodista de São Paulo. 

O texto, a seguir, é fruto do desejo de corroborar com o desenvolvimento 

desta modalidade de ensino no Brasil.   
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ABSTRACT 

 

 

The distance education (EAD) is an old method of teaching that is renewed 

with new information and communications technologies (ICTs). 

The present moment is promising for the development of research in this 

field since the growth of this mode of education in Brazil. 

Brazilian Universities (public, private, community and religious) has invested 

in projects in distance education; realizes that the models used in lacking precision 

in the settings of the functions performed by various actors in the EAD.  

For this reason, the work tutorial is searched with the aim of unveiling the 

relations between the formation of the subject and the role of the teacher mentor, 

considering the Institutional Educational Project and the educational project of the 

distance courses as well as its purposes on the anthropological concept (man), the 

knowledge concept and political concept (political and social relations).  

The assumptions that claimed the poll found a mentoring as: mediator in the 

process of construction and development of knowledge of the subject and as one 

of the team responsible for the articulation of ODL in relations with the board of 

faculty of the Methodist University of Sao Paulo.  

The text then is the result of the desire to support the development of this 

form of education in Brazil. 
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INTRODUÇÃO 

 

  

Nosso cotidiano está marcado pelo progresso tecnológico que disponibiliza 

por meio da internet, por exemplo, o recebimento de informações em tempo real e 

a possibilidade de pesquisa nas melhores bibliotecas do mundo através de visitas 

virtuais, assim como as telecomunicações permitem que eventos sejam vistos e 

ouvidos em vários lugares do mundo � ao mesmo tempo � pelo uso de satélites de 

comunicação e receptores de alta qualidade como os televisores de plasma.                

Inserida nesse contexto fantástico está a modalidade de ensino conhecida 

como EAD (Educação a Distância), de longa data conhecida e utilizada pelo ser 

humano. A riqueza ferramental produzida pelas novas tecnologias de informação e 

comunicação fortalece o uso da modalidade de ensino a distância porque permite 

ao indivíduo conectar-se às �fontes do saber� sem que esteja necessariamente �in 

loco�. Embora a EAD não seja uma modalidade de ensino recente, o 

aperfeiçoamento da mesma se dá em função das novas tecnologias e de outros 

fatores amplamente conhecidos, tais como falta de vagas nas escolas e 

universidades públicas, alta concentração de renda nas elites, número reduzido de 

vagas em nível superior (ou ausência total) nos municípios com índices 

demográficos baixos, problemas com transporte nas regiões metropolitanas que 

dificultam o acesso rápido às escolas e universidades, entre outros. 

O contexto educacional da EAD caracteriza-se pela distância geográfica 

existente entre o aluno e o campus da universidade que é encurtada pelas novas 

tecnologias de informação e comunicação. Neste modelo educacional o contato 
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presencial é substituído pelo virtual, gerando inúmeras perguntas cujas respostas 

exigem pesquisas para respondê-las adequadamente.         

Esta pesquisa realizada na Universidade Metodista de São Paulo (Umesp), 

uma instituição confessional, está voltada para a figura do tutor, uma das funções 

que compõe a estrutura didático-pedagógica dos cursos de educação a distância 

considerados de larga escala, ou seja, que possuem números elevados de pólos e 

de alunos.  

O objetivo desta pesquisa é analisar o trabalho tutorial e desvelar a relação 

entre a formação do sujeito, pela construção do conhecimento pretendida pela 

universidade, e o papel do tutor nesta caminhada. Para alcançar este objetivo o 

percurso é longo, pois a modalidade de ensino a distância mesmo sendo antiga, 

como veremos, torna-se atualíssima, por ter se renovado através das novas 

tecnologias de informação e comunicação.         

As idéias norteadoras desta pesquisa consideram a tutoria como mediadora 

no processo de construção do conhecimento e desenvolvimento do sujeito, e 

como uma das funções articuladoras da equipe de EAD, na Umesp. Tal análise é 

realizada a partir das ações didático-pedagógicas empreendidas em comparação 

com o discurso proposto no Projeto Pedagógico Institucional e no Projeto 

Pedagógico de EAD. 

A presente dissertação se fundamenta no referencial teórico desenvolvido 

por Jacques Ardoino (1988), conhecido como multirreferencialidade que, segundo 

ele, 

(...) na sua origem, é um assunto de pesquisadores e de práticos 

também. É uma resposta à constatação da complexidade das práticas 
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sociais e, num segundo tempo, o esforço para dar conta, de um modo um 

pouco mais rigoroso, desta mesma complexidade, diversidade e 
pluralidade. Multirreferencialidade é uma pluralidade de olhares dirigidos 

a uma realidade e, em segundo lugar, uma pluralidade de linguagens 
para traduzir esta mesma realidade e os olhares dirigidos a ela. O que 
sublinha a necessidade da linguagem correspondente para dar conta das 
especificidades desses olhares1. 

Sabidamente a educação é um dos pilares da sociedade humana e por 

natureza complexa porque contempla uma diversidade de temas, de situações, 

em sua constituição. Portanto, o referencial teórico escolhido deveria dar conta 

desse universo e sua complexidade. A escolha recaiu sobre a 

multirreferencialidade exatamente por propor �uma pluralidade de olhares�, 

observando a realidade com pluralidade e mantendo aberta a reflexão, sem 

asfixiar a pesquisa em processo redutor, pelo contrário, ampliando seus horizontes 

à medida que a mesma se desenvolve. 

Para alcançar o objetivo proposto era necessário escolher a metodologia de 

trabalho que se coadunasse com o referencial teórico. A opção metodológica foi 

pela pesquisa-ação, conforme apresentada por René Barbier (2004)
2 conduzida 

pela realização de um trabalho de escrita biográfica, de �escuta bibliográfica� e de 

participação ativa na função tutorial no curso de pedagogia a distância da Umesp.  

A pesquisa biográfica apóia-se nos relatos de minha experiência como 

professor-tutor, e a bibliográfica é fruto das inúmeras leituras realizadas no curso 

de mestrado e outras de meu interesse sobre a temática da EAD.  

Os procedimentos adotados para colher informações junto aos(às) 

professores(as) tutores(as) apresento resumidamente nesta introdução para 

                                                 
1 BARBOSA, J. G. (org.) Multirrefencialidade nas ciências e na Educação. São Carlos: EdUFSCar, 

1998, p.205. 
2  BARBIER, René. A Pesquisa-ação. Brasília: Líber, 2004. 
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facilitar a compreensão desse percurso, de suas dificuldades e riqueza de 

informações. Um momento significativo foi a construção de um texto pelo grupo de 

professores(as) tutores(as) no qual foram levantadas algumas situações vividas no 

desenvolvimento do seu trabalho diário, a elaboração deste texto síntese das 

tensões e do trabalho desenvolvido pelos tutores seguiu os seguintes passos: 

1. Criação de um grupo de trabalho para elaborar um texto inicial que 

explicitasse as percepções sobre o trabalho tutorial, as necessidades e 

reivindicações relativas ao exercício da função.  

2. O grupo formado levantou os tópicos considerados relevantes para o 

trabalho tutorial, a serem inicialmente discutidos. 

3.  A estrutura do texto foi construída a fim de deixar claras as propostas da 

instituição para o trabalho tutorial, elencar os itens constantes da mesma e 

tecer comentários. Posteriormente, levantar as possíveis proposituras 

(comentadas) do grupo de trabalho a serem apresentadas aos demais 

professores(as) tutores(as). 

4. Os(as) professores(as) tutores(as), após a leitura do texto inicial, proporiam 

alterações, resignificação, acréscimos ou retiradas de idéias e expressões. 

As participações foram realizadas por meio de uma paleta de cores para 

indicar o desejo do leitor e autor das modificações, sem que o texto original 

fosse apagado.   

5. Ao longo desse período em que o texto inicial estava sendo lido e analisado, 

conversas informais entre os(as) professores(as) tutores(as) auxiliariam na 

detecção de preocupações, desejos e encaminhamentos que cada um 

pretendia. Uma reflexão coletiva (presencial) desejável sobre o texto e 
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elaboração de um documento final a ser apresentado à pró-reitoria de EAD 

com as impressões do grupo não seria possível em virtude de conflitos de 

agenda.  

6. O grupo de trabalho acolheu as participações dos(as) demais 

professores(as) tutores(as), reescreveu e resignificou o texto inicial, filtrando 

as proposições quando repetitivas, associando idéias, acrescentando novas  

propostas e reapresentou o trabalho textual, por meio virtual, ao grupo para 

aprovação. No dia 07 de novembro de 2007 o texto final foi concluído e 

encaminhado à pró-reitoria, gerando desdobramentos que relato no último 

capítulo desta dissertação. 

No capítulo cinco desenvolvo com mais riqueza de detalhes os passos 

dados na construção do texto sobre o trabalho tutorial escrito coletivamente 

pelos(as) professores(as) tutores(as).  

Para tanto a presente pesquisa procura, também, apresentar informações e 

dados que construam uma possibilidade reflexiva no desenvolvimento do perfil 

dos(as) professores(as) tutores(as) nos cursos de EAD.    

A seguir apresento esquematicamente a composição estrutural desta 

pesquisa. 

 Inicia-se com esta introdução, na qual exponho como se encontra 

estruturada e encaminhada metodologicamente a pesquisa.  

 No primeiro capítulo apresento o caminho que percorri para chegar à 

proposição desta pesquisa.  
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  No segundo capítulo descrevo o desenho estrutural da EAD na Umesp, 

apoiado em breves relatos da história da EAD no mundo e na Instituição 

analisada. 

 No terceiro capítulo desenvolvo uma análise do Projeto Pedagógico 

Institucional (PPI) e do Projeto Pedagógico de EAD: Oferta de cursos de 

Superiores na Modalidade Educação a distância. Tal análise tem por 

finalidade verificar quais são as concepções de homem (antropológica), de 

conhecimento (gnosiológica) e das relações do indivíduo com a sociedade 

(política), propostas pela universidade na formação do sujeito. Nesse 

mesmo texto, em outro subtítulo, aproveitando a análise dos projetos 

pedagógicos, discorro sobre o sistema de orientação acadêmica onde se 

insere o trabalho da tutoria. 

 No quarto capítulo o olhar está voltado para a formação do sujeito e a 

participação da tutoria nesse processo. 

 No quinto capítulo descrevo as atividades tutoriais, exemplificando as 

relações intensas de ensino-aprendizagem com o corpo discente, bem 

como sinaliza outras relações importantes na construção do projeto de 

ensino na modalidade educação a distância. 

 Por último, breves considerações a partir do objetivo proposto e das 

principais reflexões realizadas. 

Dissertar sobre a formação do sujeito e a construção do conhecimento é 

um trabalho fascinante e deveras difícil, principalmente quando se estabelecem 

relações a distância como é o caso da tutoria em EAD, mas creio que apesar de 

todas as dificuldades encontradas no caminho  este trabalho pode contribuir não 
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só para pensar e praticar a EAD no universo da Metodista, mas sobre questões 

inerentes  e importantes da EAD que acontece neste momento da sociedade 

brasileira. 

Esta pesquisa traz consigo a esperança e o desejo de contribuir com a 

educação brasileira na discussão e descoberta de caminhos nessa modalidade de 

ensino em franco crescimento no país. Auxiliar a concepção de EAD com 

qualidade é uma esperança, um desejo, mas antes de tudo um privilégio que 

poderá resultar em novas propostas de ensino ao povo brasileiro.  
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1. UM CAMINHO DE SONHO E REALIDADE: PASTOR, PEDAGOGO, 

POFESSOR-TUTOR 

�A narrativa de um percurso intelectual e de 

práticas de conhecimento põe em evidência os 

registros da expressão dos desafios de 

conhecimento ao longo da vida.�   

 (Marie-Cristhine Josso) 

 

Sonhos e realizações nem sempre andam juntos. Por vezes se encontram e 

quando isso acontece nos vemos diante da surpresa. Aconteceu! 

Mas como aconteceu? 

O ano de 2005 revelou-se apropriado para iniciar uma caminhada que há 

muito estava idealizada, porém sem possibilidades de realização. Ainda não havia 

todos os ingredientes, que juntos criariam as condições para que o sonho pudesse 

iniciar seu movimento de concretude. Um misto de expectativa e temor bailavam 

pela mente insegura do sonhador. Um forte suspiro, um ideal, somam-se coragem 

e determinação, mais a ajuda e encorajamento da família e de uns poucos amigos 

e, finalmente, inicia-se a caminhada para a matrícula como aluno especial no 

Programa de Mestrado em Educação na Universidade Metodista de São Paulo.     

Aluno especial, com aparente insegurança, embora não se tratasse 

propriamente de estar inseguro e sim ansioso em retomar os estudos depois de 

longos 12 anos longe dos bancos escolares. Quando terminei o curso de 

pedagogia, é bem verdade que fiz um curso semipresencial (lato sensu) e exerci o 

magistério por vários desses 12 anos. Contudo, ser aluno de pós-graduação em 
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um programa de mestrado exigia familiaridade com o ambiente e retomar hábitos 

que temporariamente foram deixados sem uso, quase perdidos, esquecidos na 

memória, os quais estavam prontos a serem reativados e o foram. Foi uma 

excelente decisão.  

A decisão de ingresso no programa de mestrado em educação confrontou-

me com a necessidade da pesquisa, do saber o que pesquisar e por quê 

pesquisar. Não era possível apenas assistir aulas, ler bons livros e fazer reflexões, 

era necessário ter um projeto e que fosse importante para mim e, se possível, 

para a educação. Esse foi o primeiro e grande desafio vencido na caminhada, 

influenciado pelas leituras, pelos professores, pelos colegas, pelo envolvimento 

com a reflexão a respeito da educação; venci e chego a este projeto de pesquisa 

em Educação a Distância.  

O trajeto foi interessante. Um pré-projeto apontava para a área de gestão 

educacional tentando visualizar o lugar do discurso confessional em uma 

instituição metodista, a mesma que me acolhia como aluno (Umesp). O projeto 

previa uma pesquisa e reflexão sobre a relação do discurso confessional com a 

academia e com a administração. Um objetivo traçado pela forte influência da 

teologia e de meu exercício como pastor metodista, bem como da participação em 

conselhos diretores de instituições metodistas, experiências onde o discurso 

confessional possui grande força, tendo por contrapartida a realidade das escolas 

e universidades confessionais obrigadas a trabalhar no �mercado educacional� 

tentando expor suas convicções, sua visão de mundo e sua leitura sobre a 

formação do sujeito. Isso em confronto direto com as necessidades acadêmicas, a 

realidade econômico-financeira e a administração de pessoal. Tudo indicava que 
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este seria o caminho a ser trilhado, tanto que ao final de dois semestres como 

aluno especial este foi o projeto apresentado para a seleção e as entrevistas após 

as provas pertinentes.  

Selecionado, iniciei o primeiro semestre de 2006 com certo desconforto em 

virtude de uma nova idéia surgida pela possibilidade de lançamento ainda naquele 

ano dos cursos de graduação a distância. Entre eles, o de pedagogia pela Umesp. 

Um certo saudosismo tomou conta de minha memória, que buscava a todo 

momento lembranças de um congresso em educação a distância do qual participei 

na Universidade de Havana, em solo cubano, sob o tema da Educação a 

Distância, isso em 1990, no mês de maio, quando ainda cursava o segundo ano 

do curso de pedagogia na Faculdade Santana, na zona norte da cidade de São 

Paulo (hoje Universidade Santana). Essas lembranças solicitavam um ajuste no 

projeto que concorreria com o que foi proposto e apresentado na seleção para o 

programa de mestrado; a nova idéia era verificar as relações presentes entre 

confessionalidade, academia e administração tendo como foco a EAD. Parecia 

satisfazer as linhas de formação que minha biografia apontava: a teologia (1982), 

a pedagogia (1993), os cursos de especialização em administração escolar (1993 

e 2001) e a memória do congresso de EAD (1990). Um novo foco sobre a tríade 

confessionalidade, academia e administração, seria um facilitador da pesquisa e 

deixaria o projeto mais interessante.  Contudo, as leituras propostas nas 

disciplinas, as reflexões em sala de aula e fora delas, os diálogos com professores 

e com os amigos foram ofuscando as preocupações iniciais e projetando novas 

idéias e assim, um novo projeto começou a tomar corpo. Era embrião, mas com 

força adulta e determinou novas investidas em EAD.  
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Fim do primeiro semestre de 2006, um convite é dirigido aos mestrandos 

em educação da Umesp: a casa oferecia cursos de formação de tutores em EAD. 

Ali estava uma oportunidade ímpar para retomar as memórias passadas, para 

aprender novos conceitos e aproximar as idéias de um novo projeto que se 

delineava. Uma realidade que se descortinava com os novos cursos a distância.  

Matriculei-me em três cursos semi-presenciais: Introdução à EAD, AVA (Ambiente 

Virtual de Aprendizagem) e Formação de Tutores. 

Grata surpresa, o primeiro curso � introdução a EAD � levou-me ao 

encontro do professor doutor Jacques Vigneron, com quem viajei a Cuba para o 

congresso de EAD, em 1990. Sua experiência como pesquisador e sua 

capacidade de comunicação transformaram o curso em momentos preciosos para 

relembrar conteúdos aprendidos em Cuba, bem como perceber as grandes 

mudanças tecnológicas que dão à EAD uma nova dinâmica; foi  prazeroso e o 

bem-estar foi extensivo aos outros dois cursos. Com entusiasmo dediquei-me nos 

três cursos semi-presenciais, descobri por meio deles que uma pesquisa em EAD 

poderia contribuir com o  programa dos cursos de graduação a distância da 

Umesp a serem lançados e satisfaria meu desejo de realizar um trabalho de 

pesquisa que estivesse além das exigências do mestrado para a obtenção do  

título de mestre em educação, antes pudesse ser útil para possíveis leitores e 

pesquisadores sobre a modalidade de educação a distância. 

O prazer e o bem-estar associados à percepção da fusão da tecnologia 

com a educação me permitiram pensar que meu projeto inicial precisaria mais 

uma vez tomar uma nova direção. Conclui esses pensamentos afirmativos durante 

a realização do terceiro curso sobre tutoria: ali delineava-se uma nova 
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preocupação, muito mais palpável, e com possibilidades de ser uma tarefa de 

pesquisa com importância para a minha caminhada como educador e útil para a 

Umesp.  Verifiquei durante os estudos propostos na formação de tutores que a 

Umesp ingressava em uma modalidade de ensino com um projeto teórico, ainda 

em construção, cuja práxis evidenciaria a necessidade de correções. Nesse ponto, 

a inserção de uma pesquisa era, é e continuará sendo primordial para o 

desenvolvimento do mesmo.  

Esta modalidade de ensino não é tão nova como se propaga, mas constitui-

se em um processo em curso que atende às novas matrizes de necessidades 

sociais presentes, em virtude da globalização e das novas tecnologias que 

propiciam um desenvolvimento fantástico de relações educacionais a distância. 

Mais do que isso, percebi a importância do papel do tutor no processo de 

construção do conhecimento do aluno que está distante dos bancos escolares 

como aluno presencial, mas presente, muito presente, por meio da tecnologia. Ali 

estava uma linha de pesquisa importantíssima que não negaria minha história de 

vida educacional, minha formação teológica e pedagógica, e ainda me daria 

condições de contribuir com uma reflexão importante para o projeto de EAD da 

instituição na qual fui aluno, sou aluno e  também, atualmente, tutor no curso de 

Pedagogia.  

O objeto de pesquisa começa a delinear-se e, também, uma possibilidade 

metodológica que outras tantas pessoas já utilizaram � o método da história de 

vida � como por exemplo em Schulte (1996): �Aproprio-me do método da história 

de vida com a cumplicidade dos documentos, falo das coisas sentidas, vividas, 
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observadas, e as analiso com os olhos e a consciência da experiência. [...] Sou 

sujeito e objeto da minha história�
3.

 

Certamente, havia um percurso a ser trilhado na tentativa de reescrever 

todo o projeto de pesquisa já discutido com o orientador. Um projeto que já havia 

sofrido alterações significativas é novamente discutido, e nessas conversas pude 

expor minhas novas expectativas. Meu orientador conduziu-me reflexivamente ao 

longo dos diálogos, permitindo-me expor os motivos de minha decisão e ajudando-

me a enxergar como ficaria o novo desenho de meu projeto em relação à linha de 

pesquisa escolhida, dentro do programa de mestrado e o uso do referencial 

teórico escolhido. Meses passados, terminada tal tarefa, o professor orientador 

aprovou a idéia, afirmando que a nova proposta estava mais clara e coerente do 

que a primeira, e considerava que a mesma seria útil para o desenvolvimento do 

projeto de educação a distância na Umesp. Boas palavras para os ouvidos de um 

mestrando cuja pesquisa estava em construção. 

Aqui, neste exato ponto, parece residir toda a construção de um caminhar. 

Ledo engano. O caminhar se faz na dinâmica da vida e não estaticamente como 

se fosse um instantâneo fotográfico. Há muitas facetas por detrás de decisões 

tomadas por um ser humano, não seria diferente comigo e nem tão simples como 

parece. A minha história de vida estava fortemente presente em tudo o que 

pensava e escrevia, em todas as observações e conversas pelos corredores da 

universidade, pelos diálogos formais e informais com os professores do mestrado, 

o que Barbier (2002) denomina de implicação: �Chamo implicação, hoje, o sistema 

                                                 
3 SCHULTE, Maria Rosa Heleno. Desenrolando o Carretel: vida de professora. São Paulo: 

Articulação Universidade/Escola, 1996, p. 26. 
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de valores últimos (os que ligam à vida), manifestados em última instância, de 

uma maneira consciente ou inconsciente, por um sujeito em interação na sua 

relação com o mundo, e sem a qual não poderia haver comunicação�
4. 

Implicado no processo construtivo do conhecimento, compartilhava com 

amigos e conhecidos idéias sobre o que estava ouvindo, lendo, percebendo e 

sobre as reflexões na caminhada construtiva de minha formação após a 

graduação.  A reflexão exigia clareza não apenas do objeto de pesquisa, como me 

impelia para trás, rebuscando as implicações de minha vida, de minha formação e 

impulsionava-me para frente, exigindo que o passado e o presente fossem 

considerados com a mesma intensidade e integridade, cada qual com sua 

importância e seu uso. Nesse movimento reflexivo, a produção de narrativas 

aconteceu a partir das recordações-referências, como diz Josso (2004): 

A recordação-referência pode ser qualificada de experiência formadora, 

porque o que foi aprendido (saber-fazer e conhecimentos) serve, daí para 
a frente, quer de referência a numerosíssimas situações do gênero, quer 

de acontecimento existencial único e decisivo na simbólica orientadora 

de uma vida. São experiências que podemos utilizar como ilustração 

numa história para descrever uma transformação, um estado de coisas, 

um complexo afetivo, uma idéia, como também uma situação, um 

acontecimento, uma atividade ou um encontro5. 

 

Esses momentos de reflexões existenciais foram delineando lentamente o 

presente e apontando o futuro, deixando-me cada vez mais envolvido com uma 

pesquisa que fosse aquilo que eu desejava, mas que pudesse contribuir com o 

desenvolvimento da EAD, especialmente na Umesp. 

                                                 
4 BARBIER, René. op. cit.,p. 102. 
5 JOSSO, Marie-Cristhine. Experiências de vida e formação.  São Paulo: Cortez, 2004, p. 40. 
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As recordações-referências e as reflexões existenciais mostravam como 

fraturas expostas as relações amigáveis entre a teologia e a pedagogia. Convicto 

que um pesquisador não pode pretender neutralidade diante do universo 

pesquisado e fortemente influenciado pelas duas vertentes de minha formação, 

iniciei a construção de um caminho de aprendizado sobre esta modalidade de 

ensino denominada EAD. Nesse processo reflexivo, a confessionalidade, agora 

subjacente diante das novas idéias, apresenta-se em novas formulações: é forte, 

vigorosa e busca ainda seu espaço. Ela é percebida, compreendida, e ajustada à 

nova proposta de pesquisa; não será subvertida, apenas reeditada quase 

subliminarmente, mas terá seu espaço em meio à reflexão empreendida sobre o 

projeto pedagógico de EAD. 

Não seriam apenas conversas, diálogos com mestres e colegas de estudo 

ou amigos de demais áreas do saber que influenciariam minhas decisões; há que 

se descrever o caminho percorrido por meio das leituras propostas nas disciplinas 

do mestrado. 

Os textos lidos sobre multirreferencialidade apresentaram a mim um novo 

referencial teórico; chamou-me a atenção por causa de minha formação teológica, 

confessional, metodista que sou.  Os conceitos teológicos que aproximavam-me 

da compreensão de mim mesmo e do outro na relação Buberiana do Eu-Tu6 são 

corroborados por uma visão plural do sujeito que precisa ser lido, visto em sua 

complexidade, com suas implicações, sua história de vida, seus desejos mais 

profundos e até inomináveis, seus sonhos e ideais, suas alegrias, suas tristezas, 

                                                 
6 BUBER, Martin.  Eu e Tu. Tradução do alemão, introdução e notas por Newton Aquiles Von 

Zuben. São Paulo: Cortez, 1979. 
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angústias e frustrações. Quase que complementarmente às idas e vindas diárias 

da reflexão teológica, passam a ser fomentadas por visões plurais propostas pela 

multirreferencialidade. A formação do sujeito pesquisador é ampliada, se 

substancia com as novas perspectivas de ler o mundo, o sujeito e a educação, 

especialmente a EAD.  

Diante disso, não será possível fazer uma pesquisa que não considere as 

múltiplas possibilidades da formação do sujeito e da construção do conhecimento, 

porque tanto um como o outro são plurais. A multirreferencialidade apresenta-se 

como uma ferramenta corroborativa na análise da realidade, do sujeito, da história 

(seja do pesquisador, da EAD, da história de vida, enfim em todos os campos do 

saber). Identifiquei-me quase que imediatamente com o referencial teórico quando 

a mim apresentado pelas leituras. Descobri que utilizava instintivamente alguns 

dos conceitos em minhas práticas pastorais e educacionais, porém sem os 

conhecer profundamente.  A confessionalidade presente em meu viver exige ver o 

outro considerando sua formação, sua história de vida e suas interferências em 

minha própria vida. Esse era o ponto de toque entre o que faço, sou e penso em 

relação ao olhar plural proposto pela multirreferencialidade. 

Fascinante perceber que entre os fins da educação está a formação do 

sujeito; tudo o que existe e se propõe em educação é gravitacional em relação aos 

sujeitos; e nesta perspectiva a teologia e a pedagogia se encontram, se abraçam e 

se beijam; o beijo é o ósculo santo que sinaliza a alegria de ser plural e o temor de 

desejar manietar e �marionetar� os sujeitos aprendentes, que somos todos nós. O 

profundo e absoluto respeito à vida que a teologia observa como regra magna, o 

leio em educação e o percebo no referencial teórico denominado 
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multirreferencialidade. Como não estar implicado com um referencial teórico que 

corrobora com uma história de vida que lida cotidianamente com sujeitos ao 

celebrar os cultos, ao visitar os enfermos, ao comunicar palavras de consolo aos 

enlutados, ao aconselhar os que estão em crise, proposto a participar na medida 

do possível da máxima evangélica: �sofrer com aqueles que sofrem e alegrar-se 

com os que se alegram�
7.  

O ato educativo presente dentro do templo, ou diariamente no gabinete 

pastoral, ou nas salas de aula de uma escola estadual ou particular, ou nos 

debates no programa de mestrado, ou nos conselhos diretores de instituições 

educacionais, ou nos leitos dos hospitais, ou nas salas das casas de famílias em 

crise (de várias ordens), ou vivendo as rebeldias adolescentes, ou os desafios de 

jovens buscando seu espaço  na sociedade  e  no  mercado  de   trabalho,  ou  as 

lutas dos mais idosos contra a velhice e a morte, ou ainda celebrando a vida no 

santo batismo oferecido às crianças, tudo isso é, sem dúvida alguma, o 

casamento da pedagogia com a teologia em olhar plural. 

As leituras propostas desconstruíram muitos conceitos que estavam por 

anos fixados, por necessidade de amplitude foram alcançados por mudanças, 

muitos continuam presentes, outros foram desconsiderados na ordem em que 

estavam e re-apropriados em outra posição na nova construção do sujeito 

pesquisador.  

Não será que por hora, agora mesmo, uma nova fixação esteja 

acontecendo?  Sim, penso que sim, até que novas reflexões ponham novamente 

                                                 
7 BÍBLIA SAGRADA � Epistola do Apóstolo São Paulo aos Romanos, cap. 12, vers. 15 
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por terra a construção sólida e reconstrua-se o novo sujeito, como verificamos na 

experiência de Soares (1991): 

Olho para trás, observo o bordado, tento adivinhar o segredo do risco. E 

então vejo que não é um risco harmonioso, de um bordado em que cada 

forma vai acrescentando à anterior e a ela se ajustando. Há cortes 

bruscos de linhas que de repente se interrompem � plantas arrancadas � 
e o risco toma outra direção tão diferente! Mudanças quase súbitas de 

concepção, aparentemente inexplicável, idéias que pareciam firmemente 

fundadas � plantadas � no solo da verdade e que, sem razão 

imediatamente perceptível, definham, são arrancadas e substituídas por 

outras, opostas 8. 

De reforma em reforma até que a morte nos separe; talvez alguns pensem 

assim, mas não para quem possui a formação teológica protestante que oferece 

esperança e me permite afirmar: até que a morte nos proporcione o conhecimento 

soberano, pleno. 

O referencial teórico do qual fui me apropriando abriu novas possibilidades 

de leituras da realidade e me proporcionou enxergar a EAD como modalidade de 

ensino e aprendizagem capaz de orientar a construção do conhecimento da qual 

os sujeitos se apropriam mesmo estando a uma distância geográfica considerável, 

contudo aproximados pela tecnologia. A relação eu-tu buberiana, supra citada, 

não se desfaz pela distância, aproxima-se pela tecnologia; os sujeitos 

apresentam-se com outras condições de presença, mas ainda sujeitos. É uma 

nova maneira de enxergar a construção do conhecimento onde os sujeitos 

relacionam-se a distância, mediados por uma tutoria e apoiados por ferramentas 

tecnológicas de última geração (que ao término desta dissertação já poderão estar 

defasadas tal é a velocidade progressiva do desenvolvimento tecnológico). Esses 

                                                 
8 SOARES, Magda. Metamemória � Memórias: travessia de uma educadora. São Paulo: Cortez, 

1991, p. 31-32. 
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aspectos justificam, também, a escolha do referencial teórico a ser utilizado para 

análise e construção das diversas colocações presentes na dissertação. Um 

mundo plural e complexo está diante de nós.  

É desafiador pensar a construção do conhecimento pela mediação tutorial e 

a aplicação das ferramentas que permitam que sujeitos diferentes mantenham-se 

�ligados� ou �antenados� por meio da tecnologia. A leitura que se obriga a fazer 

dessa nova proposta de mundo tem de ser multirreferencial em virtude da 

complexidade na qual estão envoltas as pessoas (sujeitos em formação) 

matriculadas nos cursos a distância, além de todos os componentes presentes na 

realidade humana e nas relações de ensino e aprendizagem, agregam-se as 

novas tecnologias de informação e comunicação, ampliando os níveis de 

complexidade nas relações humanas. 

A multirreferencialidade é fascinante porque coloca o pesquisador em 

posição de observação do objeto de pesquisa sem extrair dele nenhuma de suas 

características. No entanto, o pesquisador não se declara neutro em relação ao 

objeto de pesquisa, antes vê-se implicado, em processo de alteração.  

Do latim alter: o outro; etimologicamente, a alteração é definida como o 

processo a partir do qual um sujeito muda, sem, entretanto, descartar 
todas as marcas do seu processo identitário, face às diversas influências 

que vivencia nas suas relações com os seus outros
9. 

Portanto, modificando e modificando-se em virtude da negatricidade10:  

(...) a palavra negatricidade indica o sentido da negação que se 

movimenta no jogo interativo das resistências contidas nas alteridades. 

                                                 
9 MACEDO, Roberto Sidnei Chrysallis. Currículo e complexidade: a perspectiva crítico-

multirreferencial e o currículo contemporâneo. Salvador: EDUFRA, 2002, p.43-45. 
10 Op.cit. p. 43-45. 
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(...) negatricidade aparece como um conceito que significa a resistência 

de qualquer �objeto� da realidade humana ao conhecimento. (...) Jacques 

Ardoino (...) argumenta que a negatricidade é a capacidade reconhecida 

de todo o ser humano de querer e de poder resistir a partir de suas 
próprias fontes ou recursos, por suas próprias contra-estratégias. É ativa, 

intencional, outrossim pode emergir de uma forma total ou parcialmente 
inconsciente11.  

A negatricidade presente no processo obriga o pesquisador a ser e deixar 

ser, porque nesse âmbito de pesquisa os sujeitos estão colocados frente a frente 

em relação dialógica carregados das suas histórias de vida. Uma educação que se 

proponha ser libertadora, não excludente, transformadora e capaz de permitir que 

os sujeitos transformem-se em autores-cidadãos, não pode se furtar ao direito de 

observar e participar do mundo com um olhar plural. 

A decisão a favor do referencial teórico, como já afirmei anteriormente, foi 

fruto de leituras de autores como Jacques Ardoino, Edgar Morin, Renè Barbier, 

Cornélius Castoriadis, Joaquim Gonçalves Barbosa, Elydio dos Santos Neto, J.B. 

Martins, Sérgio Borba, Jamesson Rocha e outros. Autores, estes, que observam o 

mundo com olhares múltiplos e não se amedrontam diante do diferente, do 

excepcional, do inesperado, pelo contrário, estão prontos a uma escuta sensível, 

que proporciona uma percepção da realidade muito acurada, e disponível ao 

feedback proveniente do outro. Destes e com estes aprendi muitas coisas, recebi 

influências, as quais ainda estão em franco processo reflexivo. 

São muitas as influências presentes na construção de um texto dissertativo: 

autores, amigos, situações, leituras, falas, debates, eventos, discussões, 

reflexões, memórias etc. Uma dessas influências é o conceito de pesquisa-ação, 

que permite ao pesquisador colocar-se na pesquisa em posição privilegiada 

                                                 
11 MACEDO, Roberto Sidnei Chrysallis. op.cit. p. 43-45 
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porque ela consente o postar-se como sujeito implicado com a pesquisa em 

andamento, não apenas como um ator social que parecesse inexistente ao objeto 

pesquisado. Uma metáfora nos ajudaria a compreender melhor este 

posicionamento na pesquisa-ação: pode-se dizer que o pesquisador está no 

�palco das funções�12 exigindo dele ampla percepção da realidade, uma alta dose 

de curiosidade investigativa, um exercício diário de criatividade e  plena 

consciência do processo de alteridade, alteração, negatricidade e implicação no 

qual se faz presente, sendo dele  partícipe. 

O pesquisador em pesquisa-ação não é nem um agente de uma 

instituição, nem um ator de uma organização, nem um indivíduo sem 

atribuição social; ao contrário, ele aceita eventualmente esses diferentes 

papéis em uns certos momentos de sua ação e de sua reflexão. Ele é 

antes de tudo um sujeito autônomo e, mais ainda, um autor de sua 

prática e de seu discurso
13. 

 

Essa possibilidade de ser pesquisador implicado, sujeito implicado, com o 

que se quer saber, com a construção do conhecimento, é uma gratificante 

descoberta porque permite autenticidade de criação na hora de descrever a 

pesquisa. Permite afirmar que o olhar do pesquisador está imbricado com a 

própria pesquisa, com o referencial teórico escolhido, com a história de vida do 

pesquisador e com o contexto da pesquisa e/ou do objeto pesquisado. Nessa 

concepção de pesquisa há uma bricolagem explicita, �ou em outras palavras, uma 

abordagem a partir de perspectivas múltiplas�
14, que não deseja justificar-se 

neutra porque sabe e afirma que não o é, antes é implicada, o que permite uma 
                                                 
12 No linguajar circense função é o evento relativo às apresentações realizadas no picadeiro (palco) 

em dado momento. 
13 BARBIER, René. op. cit., p. 19. 
14 BARBOSA, J.G. op. cit., p. 17-18. 
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reflexão plural sobre os resultados obtidos, ampliando as possibilidades de 

continuidade das reflexões sem conformar a verdade em uma tentativa de vedá-la 

em relação a outras leituras possíveis.  

A pesquisa-ação obriga o pesquisador de implicar-se. Ele percebe como 
está implicado pela estrutura social na qual ele está inserido e pelo jogo 

de desejos e de interesses de outros. Ele também implica os outros por 

meio do seu olhar e de sua ação singular no mundo
15. 

 

Essa condição de �ineutralidade� mantém aberta toda e qualquer condição 

de continuidade da pesquisa na mesma área, com e sobre o mesmo objeto, 

podendo produzir ou constatar novos e importantes resultados que dantes não 

foram percebidos por questões como: diferentes focos sobre o mesmo objeto, as 

implicações pessoais dos pesquisadores, as condições de momento dentro do 

contexto onde está inserido o objeto pesquisado, a escolha de um outro 

referencial teórico e assim por diante. 

Diante da exposição acima, afirmo que a pesquisa que ora empreendo é 

uma pesquisa-ação. O objeto de pesquisa aqui apresentado é a figura do tutor no 

projeto de EAD na Umesp. Por ocupar esta função desde o lançamento do curso 

de pedagogia a distância pela Umesp, no segundo semestre de 2006, vejo-me 

pesquisado por mim mesmo. É uma situação diferenciada, curiosa, confortável em 

vários aspectos, principalmente em relação às agendas do pesquisador e do 

objeto pesquisado. Ao mesmo tempo perigosa, se permitir-se uma visão muito 

estreita do objeto de pesquisa, assim como corre-se o risco de perder a 

rigorosidade, a radicalidade e a perspectiva de conjunto (globalidade)  necessárias 
                                                 
15 BARBIER, René. op. cit., p. 14. 
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a uma pesquisa científica, semelhantemente ao que coloca Saviani (1985, p.24) 16, 

quando reporta-se à reflexão filosófica.  

A ampliação desse olhar deve-se à capacidade de exercitar as propostas 

conceituais do referencial teórico escolhido, as quais não permitem em tempo 

algum a convergência dos olhares para um só ponto da �paisagem�, ou ainda 

melhor, não permitem observar o objeto sem considerar a complexidade deste ato, 

como afirma Morin (1995): 

O que é a complexidade? À primeira vista, a complexidade é um tecido 
(complexus: o que é tecido em conjunto) de constituintes heterogêneos 
inseparavelmente associados: coloca o paradoxo do uno e do múltiplo. 

Na segunda abordagem, a complexidade é efectivamente o tecido de 

acontecimentos, acções, interacções, retroacções, determinações, 

acasos, que constituem o nosso mundo fenomenal17. 

 

Até mesmo quando o foco de estudo possa estar restrito a um só ponto, 

ainda assim exige-se um posicionamento sempre aberto, relativo e plural, porque 

a complexidade está no olhar do pesquisador sobre o objeto, como diz  Ardoino:  

A complexidade não deve, portanto, ser concebida como uma 

característica ou uma propriedade que certos objetos possuiriam por 

natureza e outros não, mas deveria muito mais ser concebida como uma 

hipótese que o pesquisador elabora a respeito do objeto18. 

Nesta mesma linha de pensamento, Macedo (2002) reporta-se a Morin, 

afirmando: 

                                                 
16 SAVIANI, Demerval. Educação: do senso comum à consciência filosófica. São Paulo: Cortez, 

Autores Associados, 1985, p. 24. 
17 MORIN, Edgar. Introdução ao Pensamento Complexo. Lisboa: Instituto Piaget, 1995 (coleção 

Epistemologia e Sociedade) p. 20. 
18 BARBOSA, J. G. op. cit., p. 36-37. 
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(...) a complexidade não elimina a simplicidade, ela a integra em termos 

dialógicos, recusando as conseqüências mutilantes, reducionistas e 
unidimensionais da simplificação. Neste sentido, o pensamento complexo 

vive uma tensão constante entre a aspiração a um saber não redutor e o 

reconhecimento do inacabamento e incompletude de todo o 
conhecimento19. 

Pesquisar com um olhar plural e perceber a complexidade do objeto 

pesquisado incita à pesquisa-ação, que é uma modalidade de pesquisa onde o 

pesquisador �reconhece que o problema nasce, num contexto preciso�
20,  no caso 

presente os cursos de EAD da Universidade Metodista de São Paulo. Justifica-se 

esta possibilidade, de uma pesquisa-ação, porque como professor-tutor21 vivencio 

diariamente as relações existentes entre a tutoria, o professor, o monitor e os 

discentes, mais especificamente a relação do tutor com o aluno. 

Existe um outro aspecto a ser considerado nesta relação da pesquisa-ação: 

à proporção que desenvolvi meu trabalho como professor-tutor, fui convidado pela 

pró-reitoria de EAD da Umesp a ser um dos auxiliares de docentes na formação 

de professores-tutores, bem como a exercer a função correlata do que poderia ser 

chamado de educação continuada dos professores-tutores ao longo do trabalho 

que desenvolvem nos cursos onde atuam profissionalmente. Estas duas novas 

possibilidades acrescentaram novos vieses, antes desconhecidos, às minhas 

experiências de vida e minha biografia educacional. Essas novas atribuições em 

meu curriculum vitae proporcionaram a ampliação e o aprofundamento da reflexão 

sobre o papel do docente-tutor, sobre seu perfil, suas competências, sua formação 

e sobre as relações existentes no complexo quadro educativo da EAD, em que 

                                                 
19 MACEDO, Roberto Sidnei. op. cit., p. 22. 
20 BARBIER, René. op. cit., p. 54. 
21  O título professor-tutor será definido nas discussões presentes no capítulo 3. No projeto político 

pedagógico da Umesp o termo utilizado é tutor. 
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participam vários personagens inseridos em núcleos de interesse (informática, 

ouvidoria, administração de pessoal, secretaria etc.).   

Assim sendo, todo trabalho desenvolvido como professor-tutor em EAD 

está estreitamente vinculado à minha história de vida, como pastor e educador. É 

muito interessante perceber como as experiências vividas como pastor
22 e 

educador se assemelham nas exigências de posturas que reconheçam o outro 

como sujeito, diferente que é, em suas implicações, em sua história de vida, em 

sua alteridade23 e alteração, em sua capacidade de exercício de influência e de 

sofrer influência, de perceber suas necessidades explícitas e implícitas no 

discurso que faz ao dialogar. A postura educacional que tenho tomado ao longo de 

minhas experiências com o processo de ensino-aprendizagem, vividos como 

docente em escolas particulares e na rede estadual � Estado de São Paulo � 

como professor �celetista�, não concursado, me ajudaram a solidificar a 

                                                 
22 A vocação pastoral, na Igreja Metodista, é exercida mediante um chamado divino reconhecido 

pela assembléia de uma comunidade de fé (igreja) que orienta e encaminha �seu vocacionado� 

para a Faculdade de Teologia da Igreja Metodista � Umesp (Bacharel em Teologia), como 
preparação obrigatória para o exercício da função. O caminho a ser percorrido possui as seguintes 

exigências: ser membro ativo de uma Igreja Metodista no mínimo há três anos, ser recomendado 

pelo concílio local dessa igreja (assembléia), participar e receber recomendação do programa de 

orientação vocacional (duração de um a dois anos), ser aprovado no vestibular para o curso de 

teologia da Igreja Metodista. Anualmente, ter recomendação do concílio local de origem (igreja) e 
ser recomendado à continuidade de seus estudos por órgãos superiores da Igreja Metodista, que 

acompanham a vida acadêmica, cúltica e social do estudante. Ao término do curso de graduação, 

o candidato ao pastorado apresenta-se ao Bispo de uma Região Eclesiástica, desde que aprovado 

pelos órgãos competentes da Igreja Metodista, para receber uma nomeação pastoral. O candidato, 

vencendo todas estas etapas, poderá optar por ingressar à ordem presbiteral da Igreja Metodista 

ou apenas exercitar o pastorado. Não cumpridas estas exigências, o candidato não pode exercer 

funções pastorais. As funções pastorais estão claramente descritas na legislação da Igreja, as 

quais cito resumidamente: ministrar os sacramentos do batismo e da Santa Ceia (Eucaristia); 
exercer a tarefa de edificar, equipar e aperfeiçoar os membros da igreja local; zelar pelas doutrinas 

e práticas da Igreja Metodista; dar assistência aos membros da igreja, visitando-os, fortalecendo-os 
e animando-os na prática das virtudes cristãs; dar especial conforto aos enfermos e enlutados, 
aconselhar a todos quantos solicitarem; aceitar o regime episcopal e a itinerância das nomeações 

pastorais. 
23 Por alteridade podemos compreender a idéia que se tem do outro, ou como define Maffesoli (in: 

BARBOSA, 1998, p. 102): �a orientação na direção do outro�. 
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necessidade de ver o outro como ser autônomo, a respeitá-lo.    Bricoladas, as 

atividades pastoral e docente alimentam a pesquisa sobre a figura da tutoria, 

possibilitando uma visão mais ampla sobre a atividade que deve exercer o 

professor-tutor diante desta nova modalidade de ensino, a EAD.           

Entretanto, as atividades que são evidentemente complementares, pastor-

educador, não podem confundir-se ao longo da caminhada proposta pelo curso de 

pedagogia a distância. Ambas proporcionam compreender o sujeito que é 

construtor do conhecimento, cuja relação com o professor-tutor se dá pela via 

tecnológica; a experiência adquirida ao longo de 27 anos de caminhada entre o 

pastorado e a educação amadureceu a escuta sensível, o falar ponderado, a 

escolha de palavras para um discurso compreensível, que considere a capacidade 

de leitura, compreensão e interpretação de seu público. As oportunidades de 

participação em atividades diretivas como membro de conselhos diretores em 

duas instituições educacionais metodistas, e a necessidade de aperfeiçoar as 

capacidades didáticas para atuar como professor e pastor forjaram um ser 

humano mais sensível e capaz de compreender os limites de sua atuação, bem 

como os limites dos alunos e alunas com os quais relaciona-se por meio da 

tutoria, no curso de pedagogia a distância. 

O sujeito alvo desta fala anterior, o discente, precisa ser visto inicialmente 

através dos projetos pedagógicos que orientam as tarefas educacionais da 

instituição. Neste ponto, evidencia-se a necessidade gritante da apresentação das 

questões de ordem confessionais, pois elas fundamentam a prática pedagógica 

institucional. Para isso, uma análise mais detalhada do projeto político pedagógico 

institucional da Umesp revelará qual a visão de homem, de conhecimento e da 
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relação política do homem com o mundo que se deseja formar no alunado de 

EAD.  

É emocionante, após quase dois anos de percurso pelo mestrado em 

educação, perceber o caminho trilhado. De pastor a tutor ou será de tutor-pastor a 

educador-tutor? Talvez esta dúvida não seja dirimida, o importante é que de uma 

forma ou de outra ela evidencia o caminhar que a vida me possibilitou e 

demonstra como as implicações presentes em minha biografia construíram este 

texto e o interesse por esta pesquisa, que ao seu final fundamentará uma 

trajetória. 

O processo de formação, nas dialéticas e nos conteúdos que 

caracterizam uma trajetória, é progressivamente explicitado a partir de 

questionamentos, de hipóteses, de constatações de recorrências nos 

comportamentos, nas atitudes ou nas valorizações, e na maneira de cada 

um gerir a própria vida
24. 

 

Os caminhos percorridos e a percorrer são importantes, por isso o poeta 

português Fernando Pessoa afirma: �navegar é preciso, viver não é preciso�. 

Navegar é caminhar pelas águas em busca de um encontro � é pesquisa.  Estas 

considerações sobre o caminhar indicam que uma dissertação é a descrição de 

um caminho por onde as idéias germinadas e trabalhadas ficam expostas, 

formando cenários convidativos à imaginação e às reflexões e novas pesquisas 

por parte dos seus leitores, e que apenas ao caminhar o caminho proposto é que 

se chega ao destino. Se de fato é assim, passemos adiante, a fim de 

descortinarmos novos cenários, exercermos a imaginação, amadurecer reflexões, 

                                                 
24 JOSSO, Marie-Cristhine. op. cit., p. 65. 
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incitar novas pesquisas e concluirmos a caminhada, descortinando o 

conhecimento construído, o destino desejado, almejado, quem sabe um novo 

ponto de partida para uma caminhada ainda maior, por caminhos nunca dantes 

trilhados. 

O caminho percorrido do educar laico na Escola Dominical de uma pequena 

comunidade metodista, em um bairro pobre da cidade de Santos, ao exercício da 

tutoria em pedagogia � EAD, considerando nesse movimento a felicidade de 

pastorear vidas e participar com alunos e alunas na construção do conhecimento, 

seja lá no interior ou na capital do Estado de São Paulo. Que linda caminhada tem 

sido minha vida, educador laico, pastor, educador-tutor, desejoso de participar da 

construção de sujeitos autônomos, do pastoreio a tutoria, sempre implicado com a 

complexidade da vida. 
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2.  DESENHO ESTRUTURAL DE EAD NA UMESP 

 

�No que tange à estrutura organizacional, é 

necessário se reportar ao regimento e ao 

organograma da escola (...)�
25 

(Magali de Castro) 

 
O presente capítulo resgata, mesmo que brevemente, três importantes 

aspectos da educação a distância para uma instituição metodista, a Umesp.  

Primeiro, buscaremos na história dados sobre o uso da educação a distância no 

mundo para tentarmos compreender seu surgimento, seu desenvolvimento e sua 

chegada na Metodista. Segundo, em continuidade a esta visão histórica da EAD, 

tentaremos compreender como desenvolveu-se, dentro da Metodista, o processo 

de implantação dos cursos de graduação e pós-graduação a distância. Terceiro, 

�navegaremos� no projeto pedagógico de EAD para verificar como está 

estruturada a EAD na Metodista.  

As breves análises descritivas nos proporcionarão condições de, no 

capítulo seguinte, adensarmos a pesquisa sobre a formação de sujeito que a 

Umesp propõe através da EAD.  

 

2.1 Histórico da Educação a Distância 

 
Educação a distância não é um privilégio educacional do presente século. 

Na história do desenvolvimento das estruturas sociais e da educação do homo 

                                                 
25 PINTO, Fátima Cunha Ferreira; FELDMAN, Marina; SILVA, Rinalva Cassiano. Administração 

escolar e política da educação. Piracicaba: Unimep, 1997, p. 72. 
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sapiens encontramos muitos indícios de que a modalidade de ensino a distância já 

se fazia presente muitos séculos anteriores à nossa época. Podemos citar, como 

exemplos, as epístolas pastorais escritas pelo Apóstolo São Paulo, que fazem 

parte do cânon das sagradas escrituras para os cristãos � a Bíblia. Esses 

documentos � localizados na porção da Bíblia chamada Novo Testamento � 

verdadeiros e autênticos veículos educacionais, foram escritos para a coletividade 

no caso das igrejas (Efésios, Colossenses, Filipenses etc.) ou para indivíduos, tais 

como Timóteo, Tito, Filemom, discípulos do apóstolo São Paulo. Os ensinos 

versavam sobre várias temáticas e questões de ordens doutrinárias, éticas, 

organizacionais, de relacionamentos pessoais, da espiritualidade e assim por 

diante, com a intencionalidade educativa no preparo de seus colaboradores, 

tomando por base a experiência da espiritualidade cristã e visando dar 

continuidade à missão de Cristo sobre a terra.  

Alguns autores discutem o uso da educação a distância bem mais 

remotamente do que o Novo testamento, conforme a seguinte informação: 

Kurt Graf (1967), por ejemplo, supone que en las tempranas 
civilizaciones sumerias y egipcias había cartas instructivas por entre las 
que intercambiaban sacerdotes y doctos seglares. El autor recorre a 
história de las civilizaciones y escoge como raíces de la instrucción por 

correspondencias, entre otras, el Antiguo Testamento, las cartas 
científicas escritas por Eratóstenes, Arquímedes, las cartas de Horacio a 

Augusto, las Epistulae morales de Séneca, los  escritos de los primeiros 

Obispos de Roma y de los padres cristianos (Cipriano, Ambrosio y, sobre 
todo Augustin) (cf Bowen, 1976), la correspondencia docta entre los 
hombres de la iglesia de la Edad Media, las admoniciones al estudio de 
los humanistas, la correspondencia de Lutero y su amigo Melanchton o la 
de San Ignacio de Loyola com mujeres piedosas de su tiempo, las cartas 
instructivas de los iluministas (las Cartas a una princesa alemana del 
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famoso matemático Euler siguem siendo un modelo para todo autor de 
cursos de ciencia) etc26. 

 

Há muitos exemplos na história do uso de correspondências para ensinar. 

Nesses casos não se pode falar em uma educação a distância estruturada como 

ocorre com os cursos de graduação e pós-graduação a distância, embora nas 

correspondências houvesse a clara intenção de ensino.  

O uso dos meios de comunicação para educar a distância é 

comprovadamente muito antigo, porém a sistematização da educação a distância 

tem suas evidências históricas a partir do século XVIII, com o oferecimento dos 

primeiros cursos por correspondência, conforme as publicações em periódicos, 

como se vê neste texto: �Um anuncio publicado el 20 de marzo de 1728 por la 

Gaceta de Boston se referia explicitamente a um material auto-instructivo para 

ser enviado a los estudiantes y apuntaba la possibilidad de la tutoria por 

correspondencia�
27

. 

Nos séculos seguintes outras experiências surgiram, popularizando o 

ensino a distância por meio de correspondências. Thomas. J. Foster, nos 

Estados Unidos da América do Norte, realizou experiências com grande sucesso 

no ensino de métodos de prevenção de acidentes em minas através do Mining 

Herald, um periódico de publicação no estado da Pensilvânia
28.  A experiência 

com educação por correspondência não foi um privilégio norte-americano. 

Paralelamente, na Europa havia muitas experiências desde os séculos XVIII e 

                                                 
26 El modelo Español de educacion superior a distancia: la UNED . I.C.E. (Universidade Nacional 

de educacion a distancia), p. 25. 
27  Op. cit., p. 26. 
28  Op.cit., p. 26-27. 
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XIX. Esses trabalhos pioneiros aconteceram em diversos países do velho 

continente, tais como a Alemanha, Inglaterra, Suécia e outros. Na América Latina 

e no Caribe também temos experiências interessantes com educação a distância: 

na Venezuela, na Colômbia, no México, em Costa Rica e Cuba29.     

Lembremos no Brasil, bem mais recentemente, do Instituto Universal 

Brasileiro30, com suas dezenas de cursos a distância formatados para o ensino 

através de correspondências, alcançando qualquer pessoa que tivesse acesso 

ao correio, formando técnicos nas mais diversa áreas, em todo o território 

nacional.  

O desenvolvimento das novas tecnologias de informação e comunicação 

(NTIC) proporcionou o avanço extraordinário nas comunicações, permitindo o 

aperfeiçoamento das relações no ensino a distância. Citamos como exemplo o 

telégrafo, as ondas radiofônicas, o telefone, a televisão, o computador e a rede 

mundial de computadores (internet), o uso de satélites. Podemos, ainda, lembrar 

dos cursos oferecidos pelas televisões educativas, como os telecursos primeiro e 

segundo graus e outros que nos acostumamos a ver com freqüência, pelas 

manhãs, bem cedo, proporcionando aos trabalhadores e às �donas de casa� a 

possibilidade de acesso à educação e à cultura através da mídia.  As novas 

informações e comunicações favorecem a criação e o desenvolvimento da 

educação a distância, como afirma Armengol (1987): 

Hasta mediados de este siglo los medios instruccionales que podían se 

utilizados por el profesor universitario en la educación presencial, eran 

                                                 
29 GONZALES, Mathias. Fundamentos da tutoria em Educação a Distância. São Paulo: Avercamp, 

2005, p. 34-35. 
30 Op.cit., p. 35. 
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sumamente limitados. (...) En la actualidade, la cantidad, la calidad de 
nuevas tecnologías y materiales disponibles para la educación resulta 

realmente impresionante. Muchas de esta tecnologías pueden ser 

empleados en la universidades convencionales, pero su utilización 

resulta generalmente mucho más importante y funcional en la educación 

superior a distancia31. 

Certamente que na Europa estão os cursos de educação a distância com 

mais tempo de existência e, portanto, consolidados, que permitem análises mais 

profundas de potencialidades e das dificuldades que os mesmos encontraram, no 

passado recente, e encontram na atualidade, além de servirem de modelos 

(adaptáveis) para as novas experiências na América Latina, como é o caso do 

Brasil. Gonzáles (2005) afirma que os principais centros de divulgação de EAD 

são a França, a Inglaterra e a Espanha32. 

Quando se pensa em EAD, há pelo menos duas escolas diferentes a 

serem consideradas: a de pequena escala e a de larga escala.  Armengol (1987) 

as define da seguinte maneira: 

A nível mundial el desarrollo de la Educación  Superior a Distancia se ha 

expresado a través de dos escuelas diferentes, com estruturas y 

procedimentos muy distintos. La primeira, intitulada de pequeña escala, 

caracterizada por el uso de gran capacidad de contactos �cara a cara� y 

baja relación del número de estudiantes por tutor. La segunda, 

denominada de gran escala, orientada hacia una aproximación industrial, 

de gran tamaño, con una población estudiantil masiva, con medios �sui-
géneris� de comunicación entre los estudiantes y sus tutores y extenso 

uso de tecnología moderna para fines de producción intelectual y física 

de los materiales y estrategias instruccionales33. 

Naturalmente, cada país, cada instituição organiza-se conforme suas 

necessidades e seu contexto próprio, adaptando os modelos propostos. Nesta 

perspectiva, as decisões sobre o uso de modelos de pequena ou larga escala 

                                                 
31 ARMENGOL, Miguel Casa. Universidad sin classes: educación a distancia em América Latina. 
Venezuela: BCP, 1987, p. 267. 
32 GONZALES, Mathias. op. cit., p. 34. 
33 Op. cit., p. 19. 
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estarão atreladas a vários fatores, entre eles as questões geográficas, 

demográficas, os custos operacionais, as possibilidades técnicas etc. 

O modelo de EAD em larga escala visa ter o maior número possível de 

alunos matriculados a distância. Nesta concepção, o uso das novas tecnologias de 

informação e comunicação é indispensável, pois utilizando-se delas a distância é 

vencida, colocando o aluno em relação direta com os professores, os professores-

tutores e a instituição. A opção pela larga escala é um facilitador para as 

populações adultas que têm pouco, ou nenhum acesso à educação superior. Isso 

ocorre por variados fatores; tomemos alguns exemplos: populações residentes em 

pequenas cidades distantes dos grandes centros (especialmente no Brasil, por 

causa de sua extensão territorial), classes sociais de menor poder aquisitivo 

(questões de ordem econômico-financeira), demasiada concentração de escolas 

de nível superior e universidades nos grandes centros urbanos.   

Considerando estes casos, podemos afirmar que a EAD vem ao encontro 

das necessidades das classes trabalhadoras, menos abastadas. Pelo menos três 

razões nos ajudam a compreender as facilidades propostas pela EAD para as 

populações inseridas no contexto acima descrito: primeiro, as mensalidades dos 

cursos de graduação a distância são menores, em função da larga escala; 

segundo, não há necessidade de freqüência diária à instituição como nos cursos 

superiores presenciais, facilitando os estudos de estudantes trabalhadores; 

terceiro, os novos discentes podem matricular-se em cursos de universidades 

muito bem conceituadas, sem deslocarem-se de sua região geográfica originária. 

Armengol registra estas possibilidades, afirmando: 
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Los rasgos característicos de la educación a distancia surgen de la 

necessidad de adaptarse a una plobación adulta, distribuida 

generalmente en un extenso territorio y con posibilidades limitadas de 
tiempo de dedicación a los estudios universitarios. De allí la necesidad de 

contar con cursos preproducidos, con posibilidades autoinstruccionales, 
con comunicaciones efetivas en dos direcciones, que faciliten el estudio 
individualizado y, que utilicen debidamente las modernas posibilidades de 
la Tecnología Educativa

34. 

 

Os modelos de EAD de pequena ou de larga escala podem ser aplicados 

em quaisquer países, ou por quaisquer universidades ou escolas, no entanto cada 

instituição de ensino necessita adaptar o modelo escolhido à realidade sócio-

cultural na qual está inserida, considerando as suas características e 

potencialidades. Ferrer (1988) desenvolve esta idéia fazendo a seguinte 

afirmação: 

De acuerdo con las exigencias impuestas por la realidad en que se 
desenvuelve cada instituición y su correspondiente formulación de 

objetivos y estrategias de actuación, habrán de adoptarse las decisiones 

organizativas más convenientes, delimitando así los rasgos 

característicos de cada instituición concreta. Si el campo de la moderna 

educación a distancia se caracteriza precisamente por su diversidad y 

multiplicidad de formas, buscando la respuesta más adequada a cada 

situación particular, los esquemas y principios en que se basa su 

organización serán necesariamente variados
35. 

A história da EAD no mundo é fascinante e deve ser alvo de um grande 

trabalho de pesquisa que ofereça às instituições de ensino recursos para o 

desenvolvimento da EAD no Brasil. Coube-nos neste breve levantamento verificar 

a sua existência desde tempos memoráveis, bem como perceber seu 

desenvolvimento ao longo da própria história da educação. A EAD é uma face da 

                                                 
34 Op. cit., p. 27. 
35 El Modelo Español de Educación Superior a Distancia. Op. cit., p.53-54. 
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educação presente, viva e dinâmica que está criando uma nova cultura 

educacional no país.  

Dentro deste breve histórico incluí-se a Umesp, entre outras instituições de 

ensino superior no Brasil, com seu projeto de EAD em franco funcionamento com 

2590 alunos matriculados até o primeiro semestre de 2007
36, em seus cursos de 

graduação a distância, como verificamos no site da Umesp. 

 

Credenciados pela portaria MEC 1.770/0 
A Metodista oferece nove cursos de graduação a distância, atendidos por 

uma estrutura articulada em diferentes Pólos Regionais de Apoio 

Presencial. A interação entre alunos e professores é em tempo real, via 
internet e conta com o apoio de tutores e monitores na sede e nos Pólos. 

Apenas uma vez por semana, os alunos vão ao Pólo mais próximo de 

sua cidade para assistir tele-aulas transmitidas via satélite do estúdio da 

Universidade. 
Administração 
Habilitação/Modalidade: Bacharelado  
Autorização: Resolução CONSUN Nº 02/06 de 16/03/06  
Turno: Noite  
Duração: 4 anos 
 
Ciências Sociais 
Habilitação/ Modalidade: Licenciatura  
Autorização: Resolução CONSUN Nº 31/06 de 06/09/06  
Turno: Noite  
Duração: 3 anos  
 
Gestão de Pequenas e Médias Empresas � Processos Gerenciais 
Habilitação/ Modalidade: Tecnologia  
Autorização: Resolução CONSUN Nº 03/07 de 22/03/07 
Turno: Noite  
Duração: 2 anos  
 
Gestão de Recursos Humanos 
Habilitação/ Modalidade: Tecnologia  
Autorização: Resolução CONSUN Nº 02/06 de 16/03/06  
Turno: Noite  
Duração: 2 anos  
 
Letras Português/Espanhol 

                                                 
36 Número total de alunos matriculados ao final do primeiro semestre de 2007. Informação 

oferecida pelo CEAD dia 25/07/2007. pelo prof. Dr. Fábio Botelho Josgrilberg, gerente de 

desenvolvimento de cursos da Umesp. 
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Habilitação/ Modalidade: Licenciatura  
Autorização: Resolução CONSUN Nº 02/06 de 16/03/06  
Turno: Noite 
Duração: 3 anos  
 
Logística 
Habilitação/ Modalidade: Tecnologia  
Autorização: Resolução CONSUN Nº 31/06 de 06/09/06  
Turno: Noite  
Duração: 2 anos  
 
Marketing 
Habilitação/ Modalidade: Tecnologia  
Autorização: Resolução CONSUN Nº 02/06 de 16/03/06  

  Turno: Noite  
Duração: 2 anos  
 
Pedagogia � Docência na Educação Infantil e nas Séries Iniciais do 

Ensino Fundamental 
Habilitação/ Modalidade: Licenciatura  
Autorização: Resolução CONSUN Nº 02/06 de 16/03/06  

  Turno: Noite  
Duração: 3 anos  
 
Teologia 
Habilitação/ Modalidade: Bacharelado  
Autorização: Resolução CONSUN Nº 02/06 de 16/03/06  
Turno: Noite  
Duração: 4 ano

37 

 

Neste contexto, a Umesp optou por utilizar a EAD como estratégia de criação 

de cursos de graduação e pós-graduação (lato sensu) acessíveis às populações 

de menor renda, ou que tenham dificuldades de locomoção como na metrópole 

paulistana; e distantes dos grandes centros educacionais do Estado brasileiro. A 

Umesp tem pólos regionais em regiões como: Itapeva (uma das regiões mais 

pobres do Estado de São Paulo), Porto Velho/RO, Perus (periferia da cidade de 

São Paulo), Mauá (cidade do grande ABC) e outros. Como veremos no capítulo 

seguinte, a qualidade proposta para os cursos a distância em nada difere  dos 

cursos presenciais, mantendo as mesmas premissas de formação do sujeito e 

                                                 
37  http://www.metodista.br/ead/graduacao.  Acesso em: 27/07/2007 

http://www.metodista.br/ead/graduacao
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construção do conhecimento, adaptando e criando metodologias compatíveis com 

o ensino a distância. 

 

2.2 Histórico da Educação a Distância na Umesp 

 
Como vimos anteriormente, há modelos distintos de EAD sendo utilizados 

pelos diversos lugares do mundo. A Umesp fundamenta seu projeto de EAD no 

modelo de larga escala utilizado, por exemplo, na Espanha. Para 

compreendermos a escolha da Umesp pela educação a distância e pelo modelo 

de EAD precisamos conhecer um pouco da sua história, mesmo que contada por 

poucas linhas. 

A Umesp é uma universidade nova, cuja origem está na Faculdade de 

Teologia da Igreja Metodista, fundada em 1938, na cidade de Juiz de fora, Minas 

Gerais, e que fora transferida no ano de 1940 para um grande terreno às margens 

da Via Anchieta, em São Bernardo do Campo, São Paulo, estrada construída 

nesse mesmo período para melhorar o acesso, antes feito pela antiga estrada 

imperial chamada �Caminho do Mar�, da cidade de São Paulo ao litoral do Estado, 

especialmente ao porto marítimo no município de Santos, grande pólo comercial 

que registrava e ainda registra o maior volume de saídas e entradas de nossa 

balança comercial, frutos do comércio exterior.  

A Igreja Metodista foi pioneira no município de São Bernardo do Campo no 

ensino superior ao instalar no campus Anchieta o seu curso de teologia, 

transferido de Minas Gerais. Até meados da década de 60 a propriedade de 

aproximadamente 70.000 m2 abrigava exclusivamente a faculdade de teologia, 
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cujo prédio original � edifício alfa � encontra-se em perfeitas condições e podendo 

ser considerado como patrimônio da cidade de São Bernardo do Campo; este 

edifício funcionava como um internato e acolhia alunos de todos os lugares do 

Brasil para formação pastoral e serviço à Igreja Metodista. Contudo, o X Concílio 

Geral da Igreja Metodista, reunido em 20 de julho de 1970, dando continuidade à 

sua herança educacional, decidiu implantar outros cursos em nível superior 

criando o Instituto Metodista de Ensino Superior (IMS), como afirma a histórica 

revista comemorativa dos 12 anos de existência do IMS. 

Rolam os tempos. Quase seis lustros se escoam. A Igreja Metodista, no 
dealbar da década dos anos 70, reúne-se, em sua assembléia máxima � 
o Concílio Geral. Na sessão do dia 20.07.70 daquele conclave, na cidade 
de Belo Horizonte, Minas Gerais, o então presidente do Conselho Diretor 

da Faculdade de Teologia, professor José Gomes de Campos, propõe �... 

a criação do Instituto Metodista de Ensino superior.� (...) A 22 de junho de 

1971, o decreto nº 68.793 autoriza o funcionamento da faculdade de 
Ciências Humanas. Realiza-se o primeiro concurso vestibular. As aulas 
iniciam-se, na segunda metade daquele ano, com 373 alunos 
matriculados e 12 professores38. 

Esta decisão implementou a construção de novos prédios que, a exemplo 

do primeiro, receberam por nome as letras do alfabeto grego.  

A tarefa educacional proposta pela Igreja é iniciada apoiando-se sempre 

nos valores éticos cristãos presentes na confessionalidade da mantenedora da 

Federação de Escolas do ABC, o Instituto Metodista de Ensino Superior (IMS). Em 

fins da década de 80, princípio da década de 90, o então Conselho Diretor do IMS 

inicia os primeiros passos para transformar a Federação de Escolas do ABC em 

universidade. Paralelamente à grande tarefa da criação de uma universidade, 

                                                 
38 Revista comemorativa dos 12 anos de existência do IMS (Instituto Metodista de Ensino 

Superior), São Bernardo do Campo/SP, 1982, p.5-6. 
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inicia-se a reflexão sobre educação a distância com discussões sobre a temática 

no âmbito do Conselho Diretor
39 da instituição e avançando com a participação de 

dois de seus integrantes (Reverendo Carlos Walter Vieira e Reverendo Marcos 

Munhoz da Costa � atual professor tutor do curso de Pedagogia EAD � Umesp e 

autor deste relato) e três professores (Marcio de Moraes � atual reitor da Umesp, 

Dalva Raquel Coelho do Nascimento e Jacques Vigneron), no Primer Taller 

Internacional de Educacion a Distancia, em Cuba. Posteriormente, outra 

representação viajou para Caracas, na Venezuela, para participar de um 

Congresso sobre EAD. 

A trajetória da EAD estava sendo traçada a passos lentos, porém 

reflexivos, que apontavam a necessidade da criação de um fórum permanente de 

debates e de implementação de ações que pudessem preparar o terreno para a 

investida final na modalidade de ensino a distância.  

A seguir, para compreendermos melhor parte da trajetória reflexiva sobre 

os caminhos da EAD na Umesp, utilizo um quadro da evolução cronológica da 

EAD no Instituto Metodista de Ensino Superior: 

EVOLUÇÃO CRONOLÓGICA DA EAD NO IMS40 

1997 

Agosto 

Com o credenciamento da UMESP, formação de um Núcleo de 

Pesquisa e discussão sobre EAD, ligado ao curso de Letras, da 
Faculdade de Educação e Letras, constituída pelas professoras Ana 

Lúcia Trevisan Pelegrino, Edna Maria Barian Perrotti e Leda Cecília 

Szabo. 

1998 Início da Linha de pesquisa Educomídia, vinculada à pós-graduação 

�stricto sensu� em comunicação social, integrada à disciplina 

                                                 
39 Conselho Diretor em uma instituição metodista é formado por um grupo de dez membros, sendo 

sete vogais e três suplentes, nomeados por uma assembléia geral da Igreja Metodista, que atua 

junto à mantenedora da unidade de ensino, sendo o Instituto Metodista de Ensino Superior a 
mantenedora da Umesp. 
40 Novas tecnologias no contexto educacional: reflexões e relato de experiência/ Organização de 

Edna Maria Barian Perrotti e Jacques Vigneron, São Bernardo do Campo, Umesp, 2003, p.146. 
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Janeiro Teletrabalho, Teleformação, relacionada aos estudos dos processos 

comunicacionais aplicados à EAD, conduzida pelo professor Jacques 

Vigneron, da Pós-Graduação Comunicação. 

Novembro Apresentação e aprovação do Plano Emergencial Tecnológico do IMS, 

que permitiu considerável salto quantitativo no processo de 

modernização institucional. 

1999 

Março 

Criação da DTI � Diretoria de Tecnologia e Informação � ligada à 

Direção Geral, responsável pela atuação integrada institucional no que 
se refere ao tema. 

Setembro Primeira reunião do GT-EAD, formado por representantes das áreas 

acadêmica, administrativa e tecnológica, composto inicialmente por seis 
pessoas. Idealizado para existir como um órgão consultivo que colabora 
na discussão político-institucional do EAD no IMS. 

2000 

Março 

Realizada no Campus Vergueiro da Umesp o �I Encontro de EAD�, 

voltado aos interessados da comunidade IMS. 

Maio Apresentação do projeto de EAD no IMS � Prioridades 2º 
Semestre/2000 � à Direção Geral. 

Setembro Criação do CEAD � Centro de educação Continuada e a Distância � que 
tem entre seus objetivos trabalhar pela estruturação de propostas, 

demandas e projetos voltados a EAD. 

2001 

Março a Junho 

Realização do primeiro curso de capacitação docente (CAPDOC) em 

EAD, sob a coordenação da professora Dra. Vani Kenski, para 

professores indicados pela direções das Faculdades. 

Outubro Lançamento do FITNESS (Fluência em Tecnologia da Informação) � um 
programa de capacitação tecnológica on-line, oferecido aos funcionários 

técnico-administrativos e docentes do IMS. 

Dezembro Início do processo de tradução e localização do produto TTE (Tutorial 

Técnico para Educadores), em parceria com a empresa canadense Vital 

Knowlege. O TTE é um curso que visa capacitar educadores para 
utilizar a tecnologia em sala de aula e a distância. 

2002 

Abril a Junho 

Oferecimento do curso de Introdução à docência em EAD � uma 
reedição do CAPDOC, após passar por reformulação e agora sob a 

coordenação do professor Jacques Vigneron. 

 

O quadro acima permite-nos verificar o desenvolvimento das discussões 

sobre EAD e a conseqüente organização de bases estruturais que permitissem, ao 

longo do tempo, a organização de cursos semi-presenciais e, posteriormente, a 

distância. A criação da Diretoria de Tecnologias e Informação (DTI) e do Grupo de 

Trabalho da EAD, juntamente com o I Encontro de EAD, foram ações importantes 
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para a sedimentar a cultura de EAD na instituição. Quase duas décadas foram 

necessárias para que a Umesp ingressasse definitivamente no mundo educacional 

a distância. O caminho reflexivo e a criação de diretorias e núcleos apropriados 

para o desenvolvimento dos projetos de EAD foram importantíssimos, como revela 

o projeto pedagógico de EAD: 

Com o CEAD criou-se também o Núcleo de Educação a Distância 

(NEAD), uma das áreas do novo centro. Em março de 2001, teve início o 

programa de Capacitação Docente, com ofertas de cursos de extensão 

para a comunidade acadêmica � em várias edições a cada ano � que se 
mantém em desenvolvimento até o presente (...)  Ainda durante o ano de 

2001, a equipe do NEAD realizou diversas pesquisas sobre ambientes 
virtuais de aprendizagem, entre eles o Aulanet, WebCT, Teleduc, Eureka, 
Universite e Portal Sophya. Nesse mesmo ano a Instituição ofereceu o 
primeiro curso de extensão a distância para o público externo, 

Multiplicadores Virtuais do Programa de Humanização dos Hospitais 

Públicos, em uma parceria com o Ministério da Saúde. Desde então, 

mais de 1.500 alunos foram certificados em cursos de extensão à 

distância nas mais diversas áreas
41. 

Dando continuidade aos processos estabelecidos para criar as condições 

necessárias ao oferecimento de cursos na modalidade de educação a distância, a 

Metodista realizou uma videoconferência, no ano de 2002, tendo como parceira 

outra instituição metodista sediada em Belo Horizonte, capital do estado de Minas 

Gerais, o Instituto Metodista Isabela Hendrix. Este evento envolveu o Instituto 

Crandon, no Uruguai e visou a capacitação de docentes42. 

Não foram apenas estas as ações estabelecidas pela instituição através do 

Conselho Diretor e da Reitoria; outros passos importantes foram dados em 

continuidade ao processo reflexivo e à criação de uma cultura de EAD e 

                                                 
41 Projeto pedagógico: Oferta de cursos Superiores na Modalidade Educação a Distância, São 

Bernardo do Campo: Umesp, 2005, p.5-6. 
42 Op.cit., p. 6. 
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preparação de infra-estrutura mínima necessária para que um projeto de EAD 

fosse uma realidade. Para tanto: 

Em 2003, o Núcleo de Educação a Distância (NEAD), ligado ao CEAD, 

teve suas atribuições alteradas e passou a se chamar Núcleo de 

Tecnologias Aplicadas à Educação (NUTAE). (...) Destacou-se à época o 

lançamento do ambiente virtual de aprendizagem desenvolvido pelos 
profissionais da Instituição, designado SIGA � Sistema Integrado de 
Gestão de Aprendizagem, que tem por objetivo oferecer suporte 

acadêmico e administrativo à comunidade acadêmica
43. 

Com o ano de 2003 em curso, a Metodista ofereceu o primeiro curso de 

capacitação para membros de conselhos diretores (sua finalidade foi formar 

conselheiros para as instituições metodistas estabelecidas em todo o território 

nacional), os primeiros cursos de extensão a distância através do programa 

Universidade Aberta de Inverno e o II Encontro de EAD44. 

O ano de 2004 revelou-se pródigo para reflexões e implantação de ações 

dirigidas à EAD, com o credenciamento da Instituição pelo MEC (Ministério de 

Educação e Cultura) para oferta de curso de pós-graduação a distância, como 

revela o projeto pedagógico de EAD: 

 

O credenciamento da Instituição pelo MEC para a oferta de cursos de 

pós-graduação lato sensu a distância foi em 2004 (Portaria MEC 

2.341/04). (...) No mesmo ano lançou-se o primeiro curso de EAD nesse 
nível, na área de Teologia (Estudos Wesleyanos). Desde então, mais de 

100 profissionais já passaram pelos cursos de lato sensu da Metodista 
nas áreas de Teologia e de Gestão de Instituições Educacionais. Ainda 
em 2004, a Metodista promoveu (1) o curso de extensão sobre direitos à 

comunicação: conceitos básicos, em uma parceria com a World 

Association for Christian Communication (WACC)[...]45. 
 

 

                                                 
43 Projeto pedagógico, op. cit., 6. 
44 Projeto pedagógico, op. cit., p. 6-7. 
45 Projeto pedagógico, op. cit., p. 7. 
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A chegada de 2005 marcou o início do projeto de disciplinas 

semipresenciais do currículo regular da Umesp. Esse momento foi significativo 

para a EAD, ampliando o uso do ambiente virtual de aprendizagem criado pela 

Umesp, o SIGA (Sistema Integrado de Gestão de Aprendizagem). Ainda nesse 

ano, o Centro de Educação Continuada e a Distância (CEAD) é reconhecido em 

sua importância, tornando-se uma diretoria46. 

Este processo longo permitiu a instituição preparar uma infra-estrutura 

mínima exigível para o bom funcionamento da EAD, e mais do que isso, uma 

política de EAD forjada nas bases dos atributos confessionais e pedagógicos que 

estabelecem uma relação dialógica entre o corpo docente e o corpo discente, 

visando a construção do conhecimento e a formação de sujeitos comprometidos 

com a vida, cidadãos plenos, como veremos no capítulo seguinte, ao analisarmos 

o projeto pedagógico institucional e o projeto pedagógico de EAD. 

 

2.3 Estrutura de Educação a Distância na Umesp 

 
A breve leitura da história da EAD na Umesp permite compreender os 

passos dados pela universidade, ao longo dos anos, com a finalidade de criar um 

ambiente apropriado para a criação de cursos de graduação a distância; e como a 

Umesp organiza a sua proposta de educação para esta modalidade de ensino. 

A organização da proposta de educação a distância se dá a partir de seu 

projeto pedagógico institucional e do projeto pedagógico de EAD. Estes projetos 

                                                 
46 Projeto pedagógico, op.cit., p. 7. 
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demonstram como está montada a estrutura universitária em todas as suas 

áreas. 

A Universidade Metodista de São Paulo tem a sua estrutura acadêmica 

atual configurada da seguinte maneira: reitoria, vice-reitoria, pró-reitorias,  

direções de faculdades e coordenações de cursos. A Pró-reitoria de Educação a 

Distância é responsável pelos cursos de graduação, e pós-graduação (lato 

sensu) a distância oferecidos pela universidade. 

Para que os cursos de graduação e pós-graduação a distância sejam 

oferecidos com qualidade, o projeto de educação a distância conta com os 

seguintes cargos e funções: 

Pró-reitoria, Assessoria Pedagógica, Gerência de Desenvolvimento de 

Cursos (gerente, designer instrucional, webdesigners, auxiliares de 
coordenação, estagiário), Gerência de Relacionamento  (gerente, 
assistente comercial, estagiário), Gerência de Suporte Técnico e 

Capacitação (gerente, técnicos de suporte, estagiário). Todas as 

gerências e assessorias se dirigem à Pró-reitoria47. 

  
Nesta organização todos os cargos e funções, com exceção da Pró-reitoria, 

estão lotados dentro do NUTAE (Núcleo de Tecnologias Aplicadas à Educação) 

que poderíamos metaforicamente denominar de cérebro da EAD. 

Para melhor compreendermos a atuação do Núcleo de Tecnologias 

Aplicadas à Educação descreveremos, sinteticamente, as funções de cada uma 

das gerências conforme encontramos no Projeto pedagógico: oferta de curso 

superiores na modalidade educação a distância.   

                                                 
47  Questionário respondido pelo Professor Doutor Fabio Botelho Josgrilberg, Gerente de 

desenvolvimento de cursos, da Umesp, enviado por e-mail em 01 de agosto de 2007 e recebido 
por e-mail em 08 de agosto de 2007. Anexo I, p. 127. 
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A Gerência de Desenvolvimento de Cursos é responsável pela construção 

dos projetos pedagógicos em atendimento às regulamentações institucionais e 

legais (para tanto, conta com a assessoria pedagógica e com o apoio dos 

coordenadores de cursos); auxilia a secretaria acadêmica no cumprimento do 

regimento da Universidade Metodista de São Paulo; auxilia as coordenações de 

curso e os docentes no planejamento dos cronogramas de tele-aulas e dos 

respectivos planos de ensino; orienta o núcleo de desenvolvimento de materiais 

didáticos. 

A Gerência de Relacionamento Administrativo cuida dos aspectos 

comerciais e jurídicos junto às instituições parceiras e aos pólos regionais; 

desenvolve materiais promocionais e campanhas de marketing juntamente com a 

diretoria de comunicação e marketing.   

A Gerência de Suporte Técnico e de Capacitação é responsável pela 

administração e distribuição de materiais didáticos nas diversas mídias 

existentes; orienta docentes e discentes quanto ao uso da biblioteca digital, 

administrada pela Biblioteca Jalmar Bawden (Umesp); promove a capacitação de 

docentes e demais funcionários para o uso das tecnologias aplicadas à educação 

e recebe apoio da Diretoria de Tecnologia de Informação (DTI) na implementação 

de soluções técnicas para o desenvolvimento da educação a distância. 

As gerências acima citadas são auxiliadas por uma assessoria pedagógica 

e uma assessoria comercial.  A assessoria pedagógica atua diretamente junto 

aos coordenadores de curso, oferecendo apoio a construções didáticas 

necessárias para que as tele-aulas, aulas-atividades e os planejamentos 

semanais correspondam às necessidades de cada curso; também assessora a 
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equipe técnica na construção dos meios tecnológicos utilizados nas tele-aulas, 

tais como: Breeze, Power Point, Post Cad, e outros recursos. A assessoria 

comercial elabora as planilhas financeiras que proporcionam à instituição 

visualizar seus custos e receitas; atua junto à diretoria financeira na composição 

dos processos de atendimento ao aluno na área financeira48. 

        O Centro de Educação Contínua e a Distância (CEAD) conta com um núcleo 

de desenvolvimento de materiais didáticos. Cabe à coordenação deste núcleo 

orientar docentes e professores-tutores, bem como os coordenadores de cursos, 

sobre a produção de materiais didáticos para educação a distância; é seu dever, 

também, articular as equipes de designer educacionais,  webdesigner, 

ilustradores, animadores gráficos e revisores para a produção de materiais 

didáticos. Por último, articular também o racionamento com agências 

experimentais de comunicação, rádio e TV e mídias digitais (Umesp)49. 

As equipes de trabalho presentes no NUTAE oferecem condições técnicas 

para o exercício da educação por meio dos vários cursos de graduação 

oferecidos à sociedade. Elas funcionam em relação direta com os professores e 

os professores-tutores para auxiliá-los na confecção dos materiais educacionais 

que são enviados para os milhares de alunos matriculados nos diversos pólos que 

a universidade possui, espalhados pelo território nacional.      

Esses mesmos departamentos respondem pelas condições técnicas 

mínimas necessárias para que os professores elaborem e apresentem as suas 

                                                 
48 Projeto pedagógico EAD: Oferta de Cursos Superiores na Modalidade Educação Distância. São 

Bernardo do Campo: Umesp, 2005, p 40-41. 
49

Op. cit., p. 35-43. 
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tele-aulas. Neste mesmo sentido, essas equipes atuam em apoio extensivo aos 

professores-tutores, dando acompanhamento técnico a fim de que esses 

profissionais possam exercer sua função com qualidade.  

A Umesp disponibiliza a seguinte estrutura física para que os cursos de 

graduação e pós-graduação a distância sejam oferecidos com qualidade: (...) dois 

estúdios, uma sala para tutores, uma sala para coordenadores, duas salas para 

administração50. 

Essas dependências físicas supracitadas acolhem �Coordenadores, 

professores, professores-tutores, assessoria pedagógica�51, que formam a equipe 

pedagógica  responsável por apresentar, por meio das tele-aulas, os conteúdos 

curriculares dos cursos oferecidos, dando ao alunado todas as condições 

necessárias para: compreensão desses conteúdos, preparação e envio de 

atividades, participação em fóruns de discussão dos temas propostos durante as 

tele-aulas e no decorrer de  aula-atividade,  ou seja, a equipe pedagógica tem por 

fim criar todas as condições didático-pedagógicas para acompanhar o corpo 

discente durante a construção do conhecimento. 

Não poderíamos deixar de citar que os espaços físicos também acolhem a 

equipe técnica, que é de fundamental importância para o funcionamento da EAD. 

Conforme entrevista do Professor Doutor Fábio Botelho Josgrilberg, essa equipe 

está assim formada: suporte, desenvolvimento de materiais, atendimento aos 

pólos
52. O suporte técnico, em conjunto com a Diretoria de Tecnologias e 

Informação (DTI), é quem garante a viabilidade do uso do SIGA durante os 

                                                 
50 Questionário respondido pelo Professor Doutor Fabio Botelho Josgrilber, Anexo I, p. 127. 
51 Op.cit. 
52 Op.cit.  
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semestres, que é o instrumento de contato dos discentes com a instituição, via 

tutoria. A equipe de desenvolvimento de materiais é responsável por apoiar os 

professores na construção dos instrumentos de apresentação das tele-aulas, na 

construção e distribuição dos guias de estudo, e outros materiais que se fizerem 

necessários. Nesse mesmo espaço estão os funcionários que fazem o primeiro 

atendimento aos pólos regionais, fazendo uma triagem das necessidades e 

encaminhando aos setores apropriados para responderem as necessidades 

surgidas nestes pólos. 

Não apenas estes setores específicos da Pró-reitoria de EAD atuam para o 

sucesso de seus cursos. Os demais setores da universidade trabalham em 

conjunto, atuando em suas áreas específicas para que o aluno tenha um 

atendimento de qualidade, como bem lembra o professor doutor Fábio Botelho 

Josgrilberg, ao responder a seguinte pergunta: Quais outros setores da Instituição 

colaboram para o desenvolvimento dos cursos de graduação em EAD: �Todos os 

envolvidos nos processos regulares da universidade: financeiro, recursos 

humanos, DTI, processo seletivo, secretaria acadêmica, dentre outros�53. 

        Todo este esforço operacional está dirigido igualmente tanto aos cursos de 

graduação como aos cursos de pós-graduação a distância, que estão sob a 

coordenação geral da Pró-reitoria de EAD, como afirma o professor doutor Fábio 

Botelho Josgrilberg: �Tanto na graduação quanto na pós-graduação a PROEAD é 

responsável por garantir as condições técnicas e pedagógicas dos cursos, 

indicados e organizados no âmbito das faculdades�54. 

                                                 
53 Op.cit.  
54 Op.cit. 
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As afirmações acima demonstram que tanto o setor acadêmico como o 

administrativo e parte da estrutura física da Umesp estão voltados para que a 

EAD aconteça. Isso significa uma sinergia operacional, dos vários setores da 

universidade, que promove qualidade no serviço educacional oferecido à 

população estudantil matriculada nos cursos de gradução e pós-graduação a 

distância. É perceptível o esforço qualitativo que a Umesp realiza para oferecer 

aos cidadãos brasileiros novas possibilidades de acesso à educação superior e 

pós-graduação, além de contribuir com a história da EAD no Brasil. Todavia, não 

só isso, é evidente também que há uma opção política de seus dirigentes pela 

inserção da instituição no mercado educacional representado por esse viés que é 

a EAD.  

Para que as energias e os investimentos dispendidos tenham resultados 

desejáveis, segundo as propostas de formação dos sujeitos apontadas nos 

documentos pedagógicos da Umesp, não basta pensar apenas no operacional,  é 

necessário atuar fortemente no oferecimento de possibilidades acadêmicas 

(ensino, pesquisa e extensão) para que o aluno construa o conhecimento e criar 

espaços democráticos com amplitude suficiente para a livre expressão dos 

sujeitos, de tal forma que estes possam construir-se como autônomos.   

O capítulo seguinte pretende verificar nos documentos pedagógicos da 

Umesp quais são as propostas, neles inseridas, que dêem conta da formação do 

sujeito.   
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3.  DO PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL E DE EAD 

 
 
�A função de um projeto político-pedagógico é 

estabelecer horizontes, definir objetivos e 

sugerir formas de ação que auxiliem organizar, 

racional e tecnicamente, a ação da universidade 

em direção à construção de seus ideais.�
55

 

 
(Davi Ferreira Barros) 56 

 
 

A tutoria em EAD está diretamente relacionada com os valores 

educacionais professados pela instituição; pautados por eles é que trabalham 

seus docentes e seus administradores, oferecendo aos seus alunos uma 

educação com características próprias. 

Os conceitos e valores sobre a educação que uma instituição possui estão 

presentes em seu projeto político pedagógico institucional e servem de referência 

a todas as suas ações, quer seja nos cursos presenciais, quer seja nos cursos a 

distância.  

Portanto, analisar o projeto político pedagógico da Metodista, uma 

instituição confessional, é fundamental para revelar sua concepção de homem, de 

conhecimento e das relações deste homem com a sociedade. Para esta 

empreitada, utilizaremos as seguintes expressões: Concepção Antropológica, 

Concepção Gnosiológica e Concepção Política.  

Por concepção antropológica entenda-se a compreensão de ser humano 

que se tem, como bem define Santos Neto: 

                                                 
55 Projeto Político Pedagógico Institucional � Umesp� São Bernardo do Campo: Umesp, 2002, p. 7. 
56 O Professor Davi Ferreira Barros era o reitor da Umesp no período em que o Projeto Político 
Pedagógico Institucional foi re-elaborado para a gestão 2003-2007. 
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Entre os diversos problemas que se colocam à reflexão está o problema 

do ser humano: Quem é o ser humano? Como ele se constitui? Quais os 
aspectos o constituem? O que nele é dado? O que nele é construído?  

Quais as suas necessidades fundamentais? Qual o sentido de seu 
existir? (...) As respostas a estas perguntas são também problemáticas, 

isto é, o problema é de tal complexidade que existe uma vasta 

pluralidade de respostas para ele57. 

E conclui com a seguinte afirmação: 

O que é importante é ter consciência que a concepção de ser humano 

que se tem (ou concepção antropológica) é definidora de outras opções 

que são feitas nos mais diferentes campos do pensar e do agir humano. 

A concepção antropológica, assim assumida, é fundante58. 

Pesquisar e analisar os documentos pedagógicos da instituição (Umesp) 

deverá revelar como o ser humano é compreendido e, por certo, apontará os 

objetivos e rumos pedagógicos e administrativos que direcionam a universidade 

em suas propostas educacionais. 

Também é importante descobrirmos qual a Concepção Gnosiológica da 

universidade, que se pode compreender como a visão que se tem  do e sobre o 

conhecimento. No mesmo trabalho citado anteriormente, Santos Neto define a 

concepção gnosiológica dizendo: 

Toda maneira de compreender o ser humano implica também, e 

diretamente, numa maneira de entender o conhecimento. É o aspecto 

gnosiológico da reflexão filosófica: O que é conhecimento? Como se dá o 

processo de conhecer? Quais as possibilidades e limites? Que aspectos 
constituem o conhecimento e o ato de conhecer?59 

Para uma Instituição educacional é de vital importância definir sua 

concepção de conhecimento, pois todo o tempo de sua existência ela estará 

                                                 
57 SANTOS NETO, Elydio, Filosofia e Prática Docente: fundamentos para a construção da concepção 

pedagógica do professor e do projeto político-pedagógico da escola. Trabalho apresentado no II Encontro 

Internacional de Filosofia e Educação, na UERJ, em setembro de 2004, p.3. 
58 SANTOS NETO, Elydio, op.cit., p. 4. 
59 Op.cit., p. 5. 
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assentada no compromisso de discutir e oportunizar a seus funcionários, 

professores e alunos a construção do conhecimento.         

Colocadas as concepções antropológica e gnosiológica, faz-se necessário 

observar a relação do ser humano com a sociedade. Sabido que a construção do 

conhecimento se dá individual e coletivamente, é vital que se aponte as 

articulações sociais do indivíduo na comunidade na qual está inserido, como 

membro partícipe em seus vários papéis ou condições: filho, aluno, trabalhador, 

pai, cidadão etc. Esta intrincada posição de envolvimento e participação  na 

sociedade é chamada de Concepção Política:  

(...) toda maneira de compreender o ser humano implica também, e 

diretamente, numa maneira de entender a organização coletiva do ser 

humano, a política; e toda proposição política assumida implica também 

na adesão a uma determinada concepção antropológica
60. 

A participação do indivíduo no meio social é inerente à sua existência e está 

diretamente ligada à sua inteireza como ser e à sua concepção de cidadania. 

Portanto, não se pode fazer educação sem uma leitura de mundo que considere 

as relações presentes nesta dimensão, e para isso tomamos por empréstimo o 

olhar de Santos Neto sobre esta questão, quando diz: 

Assim, tão importante quanto conhecer e discutir as ideologias políticas 

em vista da transformação social é também importante: o 

autoconhecimento; o trabalho com o corpo; com as emoções, com a 

razão e o espírito; o desenvolvimento da consciência ecológica; o 

respeito pelas diferenças pessoais, coletivas e raciais; a articulação entre 

o mundo da interioridade e da exterioridade sócio-político-econômica
61. 

                                                 
60 Op. cit.  
61 NETO, Elydio, S. Por uma educação transpessoal: a ação pedagógica e o pensamento de 

Stanislav Grof. Rio de Janeiro: Lucerna, 2006, p. 42. 
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Portanto, espera-se que os documentos pedagógicos da Umesp cumpram 

esta tarefa de apontar quais as leituras que a instituição faz de homem, de 

conhecimento e da relação pretendida de seus discentes com a sociedade, 

durante e posterior a sua formação universitária. 

O conjunto destas concepções nos oferecerá uma visão ampla dos valores 

e conceitos que a Metodista utiliza para fundamentar sua proposta educacional na 

modalidade de educação a distância.  

Além destes três importantíssimos elementos, ainda utilizaremos o Projeto 

Político Pedagógico Institucional e o Projeto Pedagógico � Oferta de Cursos 

superiores na modalidade educação a distância � para descrevermos neste 

capítulo o Sistema de Orientação Acadêmica: Diretrizes e Competências,  

presente na estrutura de EAD e que faz referência às tarefas do docente, do tutor 

e do monitor.  

Associando-se as concepções antropológica, gnosiológica e política à 

descrição das funções e competências dos três atores inseridos no chamado 

Sistema de Orientação Acadêmica, poderemos analisar e discutir com mais 

propriedade qual o perfil que um tutor deve ter no programa de EAD da Umesp. 

 

 

 

3.1 Proposta de Formação de Sujeito 

 

 

A Universidade Metodista de São Paulo, pautada pela legislação 

educacional, desenvolve seus ideais a partir de um Projeto Pedagógico 

Institucional (doravante denominado PPI), sendo ele o documento orientador de 
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todas as ações acadêmico-administrativas para os diversos segmentos que 

compõem a universidade. A elaboração do PPI é afirmada, no próprio documento, 

como uma construção coletiva, em cujo processo participaram os educadores da 

instituição. Há que se revelar que para as instituições metodistas por educadores 

compreende-se a coletividade de seus funcionários, quer sejam docentes ou 

técnico-administrativos; como bem coloca o PPI, no documento estão presentes: 

os sonhos, os ideais do coletivo de educadores (professores, pesquisadores, 

administradores e funcionários) 62. 

 
A proposta de construção coletiva do projeto pedagógico da Umesp está 

fundamentada na legislação educacional brasileira em vigor, representada pela Lei 

de Diretrizes e Bases � Lei 9.394/96, que exige de todas as instituições 

educacionais em nível superior a criação e implantação de um projeto político- 

pedagógico que seja capaz de dar conta das ações educacionais pretendidas pela 

instituição, conforme proposto em seu artigo 1º, Inciso I. O projeto político 

pedagógico institucional deve ser uma construção coletiva, conforme exposto no 

artigo 13º da mesma lei,  e suas propostas de ação devem considerar como 

indissociáveis o ensino, a pesquisa e a extensão. Para tanto, exige-se, em tese, a 

participação na construção e operacionalização do PPI de todos os agentes e 

atores educacionais presentes na instituição, porque será na relação dialógica 

entre os diversos segmentos da universidade em relação pró-ativa com a 

sociedade que a legitimidade do projeto político pedagógico institucional se dará. 

                                                 
62  Op.cit., p.7. 
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Defendendo a indissociabilidade do ensino da pesquisa e da extensão, Silva 

(2002) afirma: 

Longe, porém, de engessarmos em blocos estanques as atividades 

classificadas como sendo de ensino, ou pesquisa ou extensão, 

deveríamos concebê-los seriamente como momentos diferentes das 
funções universitárias: produção e difusão do conhecimento

63. 

Nesta visão, supracitada, que considera o ensino, a pesquisa e a extensão 

como produção e difusão do conhecimento, o professor Paulo Bessa da Silva, 

Pró-reitor de Extensão da Umesp, demonstra a tentativa de afinidade que existe 

entre a legislação e a prática educacional exercida nesta universidade, que 

construiu o seu PPI e faz dele uma carta magna orientadora do seu cotidiano 

acadêmico-administrativo e das relações internas e externas, estabelecendo 

parâmetros de relação com a comunidade acadêmica e com a sociedade. O 

mesmo está fundamentado em duas grandes premissas, a primeira é �construir e 

reconstruir conhecimento�, reconhecendo a importância e urgência de um 

processo dialógico que permita a liberdade de pensamento e de crítica. A segunda 

premissa refere-se à �construção de uma cidadania responsável�, valorizando a 

ética, a justiça e a equidade na formação de seu corpo discente64.            

Essas premissas presentes no PPI da Umesp estão fundamentadas em 

dois documentos confessionais produzidos por sua mantenedora,  a Igreja 

Metodista, e aprovados por seu XIII Concílio Geral (1982), são eles: o �Plano para 

                                                 
63 ARAGÃO, R. R. SANTOS NETO; E. SILVA, P.B. Tratando da indissociabilidade 

EnsinoPesquisaExtensão, São Bernardo do Campo: Umesp, 2002, p.53. 
64 Op. cit., p. 11. 
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a Vida e a Missão da Igreja� (doravante denominado  PVM) e as �Diretrizes para a 

Educação Metodista� (doravante denominado DEM)65.  

O PVM expõe as proposições bíblico-doutrinárias que fundamentam e 

explicitam a missão da Igreja Metodista, as suas relações internas e sua visão de 

mundo, que por sua vez subsidiam e justificam a maneira com que a Igreja atua 

diante das várias manifestações culturais de cunho regionalistas que compõem o 

tecido social brasileiro. O DEM tem sua formulação voltada especificamente para 

a atuação da Igreja Metodista na área educacional.  

Os documentos citados têm seus pilares fundantes na análise crítica de 

conjuntura da sociedade brasileira e da trajetória histórico-doutrinária-social da 

denominação metodista. Demonstram, criticamente, os valores liberais presentes 

na sociedade no início da década de 80, em fins do século XX, e a proposta da 

Igreja Metodista para atuar na transformação da sociedade, especialmente através 

da educação. 

O PVM e o DEM conceituam a área de educação, seus objetivos, os 

campos de atuação e os meios de atuação, orientando a Igreja, afirmando: 

A Educação, como parte da missão, é um processo que visa oferecer à 

pessoa e à comunidade uma compreensão da vida e da sociedade, 

comprometida com uma prática libertadora, recriando a vida e a 

sociedade segundo o modelo de Jesus Cristo e questionando os 
sistemas de dominação e morte, à luz do Reino de Deus

66. 

 

 

                                                 
65 O Plano para a Vida e a Missão da Igreja e as Diretrizes para a Educação Metodista estão 

disponíveis para consulta nos cânones da Igreja Metodista no site  da própria Igreja 

Metodista � http://www.metodista.org.br/index.jsp?conteudo=4497  
66 Cânones da Igreja Metodista, São Paulo: Cedro, 2002, p. 94. 

http://www.metodista.org.br/index.jsp?conteudo=4497
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A definição acima elabora o conceito de educação como um processo na 

vida que inclui sujeito e sociedade, bem como a transformação de ambos em luta 

contra os sistemas de dominação e de morte segundo os parâmetros do Reino de 

Deus.  

A conceituação de educação para os metodistas revela-se tripartite, 

constando as vertentes da educação cristã, da educação teológica e da educação 

secular. Para compreendermos o que a Igreja Metodista entende por educação é 

necessário, mesmo que rapidamente, refletir sobre os três conceitos. Para isso, 

seguiremos a mesma ordem em que os mesmos aparecem no PVM. Sobre a 

educação cristã o documento afirma: 

A Educação Cristã é um processo dinâmico para transformação, 

libertação e capacitação da pessoa e da comunidade. Ela se dá na 

caminhada da fé e se desenvolve no confronto da realidade histórica 

como o Reino de Deus, no comprometimento com a missão de Deus no 

mundo, sob a ação do Espírito Santo, que revela Jesus Cristo segundo 

as escrituras67. 

 
O projeto para a Vida e a Missão da Igreja Metodista, ao descrever sua 

concepção de educação cristã, elenca quatro objetivos a serem alcançados, 

dentre eles destacamos dois que nos chamam a atenção porque trazem consigo 

sua visão de homem, de mundo e de sociedade: 

� proporcionar a formação cristã da pessoa em comunidade, levando-se 
em consideração as diversas fases do seu desenvolvimento. 

� ajudar a comunidade a saber o que é e o que significa sua situação 

humana, a partir do indivíduo que integra o processo social
68.       

           

                                                 
67 Op. cit.  
68 Op.cit., p. 95. 
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Verificamos nas afirmativas acima que a Igreja Metodista define claramente 

sua posição com relação a educação cristã como um processo de 

desenvolvimento do sujeito, que considera vários aspectos tais como a vida vivida 

no coletivo, o desenvolvimento etário (bio-psico-motor), a interação social e a 

percepção do sujeito no mundo. Esse fundamento, de uma terça parte de um 

conceito maior que é a educação, revela a importância que a Igreja Metodista dá 

ao sujeito, enxergando-o como um ser integral, valorizando seu desenvolvimento 

em todas as suas áreas de crescimento associado à coletividade, ao social, no 

qual ele está inserido. Esta proposta está vinculada à educação do ser enquanto 

partícipe de uma comunidade metodista ou que pode ser alcançado por ela por 

meio de suas ações na sociedade. 

Em continuidade à reflexão sobre a questão educativa na Igreja Metodista, 

o PVM estabelece sua compreensão sobre a educação teológica afirmando: 

A Educação Teológica é o processo que visa à compreensão da história 
em conforto com a realidade do Reino de Deus, à luz da Bíblia e da 

tradição cristã reconhecida e aceita pelo metodismo histórico, como 

instrumento de reflexão e ação para capacitar o povo de Deus, leigos e 

clérigos, para a Vida e Missão numa dimensão profética
69.   

 

É perceptível nos documentos PVM e DEM a preocupação que a Igreja 

Metodista possui com a formação teológica de seus clérigos, para que os mesmos 

possam cumprir as realizações próprias da sua vocação pastoral. Não apenas 

isto, todavia, verifica-se que esta preocupação é extensiva ao grupo laico da 

comunidade de fé, a fim de que os mesmos sejam obreiros capacitados para o 

                                                 
69 Op. cit., p. 97. 
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exercício de seus dons em ministérios dentro e fora da igreja, em consonância 

com a sociedade brasileira em suas peculiaridades70.  A definição de educação 

teológica traz à luz a necessidade de compreensão da história sob a ótica do 

Reino de Deus, tendo por paradigma a Bíblia como instrumento de reflexão e a 

tradição cristã, construída ao longo da própria história humana, concebendo assim 

o sujeito como um ser reflexivo, capaz de fazer teologia na construção do saber e 

de sua própria história de vida. 

Em continuidade à busca da compreensão do que é educação e da razão 

pela qual a Igreja Metodista insere-se no mundo educacional brasileiro, passemos 

ao conceito de educação secular: 

É o processo que oferece formação melhor qualificada nas suas diversas 

fases, possibilitando às pessoas desenvolvimento de uma consciência 

crítica e seu comprometimento com a transformação da sociedade, 

segundo a missão de Jesus Cristo
71.  

 
A formulação do conceito de educação secular parte do pressuposto que a 

formação do sujeito deve ser realizada com qualidade. Não perde de vista a 

questão do desenvolvimento pessoal, nem tão pouco da inserção do mesmo na 

sociedade como agente de transformação da mesma. Para tanto, a educação 

secular deve ser um instrumento disponível ao indivíduo para auxiliá-lo no 

desenvolvimento de sua capacidade crítica em relação a tudo que o cerca, ou 

seja, encontramos aqui a idéia de sujeito autônomo comprometido com o agir 

coletivo, visando mudanças sociais que contribuam para uma sociedade mais 

digna e justa. Mais uma vez o paradigma utilizado no desenvolvimento do ser 

                                                 
70 Op. cit., p. 97, 126. 
71 Op. cit., p. 99. 
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humano e da transformação da sociedade, é oriundo da confissão de fé cristã de 

origem protestante, professada pela Igreja Metodista. 

Os textos dos documentos PVM e DEM, produzidos pela Igreja Metodista, 

trazem consigo coerência interna em sua proposta de leitura sobre o 

desenvolvimento do sujeito, exigindo do leitor a percepção de que o conceito 

tripartite de educação (cristã, teológica e secular) é apenas didático e, ainda, 

compreenda como educação o caminho pelo qual o sujeito transita ao construir o 

conhecimento e a vida em sociedade. A divisão tripartite não chega a ser um 

complicador para a compreensão do que a Igreja Metodista deseja realizar em sua 

Missão. Verifica-se que há uma leitura crítica da sociedade liberal na qual a Igreja 

estava inserida, e pode-se fazer uma releitura crítica da sociedade neoliberal na 

qual vivemos, visto que as premissas político-econômica-sociais do liberalismo e 

do neoliberalismo sejam praticamente as mesmas, não prejudicando ou tecendo 

mudanças conceituais nas posições sobre a educação apontadas pelo PVM e o 

DEM. 

Os dois documentos são fundamentais para compreensão das premissas 

básicas do projeto político-pedagógico institucional, porque é neles que 

encontramos os critérios pelos quais as instituições educacionais metodistas 

expõem e defendem suas concepções de mundo, de homem, de educação e das 

relações entre sujeitos, na tentativa de não ferir doutrinariamente sua 

mantenedora, bem como a legislação brasileira seja no campo educacional, civil, 

trabalhista, tributário e penal. 

A tessitura social, a complexidade educacional e as demandas 

confessionais presentes nas instituições metodistas, especialmente nas 
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universidades, requerem do projeto pedagógico institucional um olhar plural para 

dar conta da leitura e da análise: da  conjuntura social, da legislação educacional, 

das relações político-pedagógicas, da administração de pessoal e relações 

trabalhistas, dos aspectos econômico-financeiro, do mercado de trabalho, das 

propostas confessionais e de outras tantas questões presentes no cotidiano 

educacional. Com a finalidade de implementar ações político-pedagógica-

administrativas, internas e externas, compatíveis com a proposta de contribuição 

na constituição de um cidadão responsável, ou seja, um sujeito autônomo, crítico, 

capaz de perceber os sentidos individual, coletivo-comunitário e  colaborativo nas 

transformações que ocorrem no seio da sociedade, na qual a vida se desenvolve, 

a Umesp construiu seu projeto pedagógico fundamentado nos documentos PVM e 

DEM.  

Para tanto, o PPI da Umesp constitui-se de propostas pedagógicas em dois 

níveis distintos, o primeiro é o institucional que trata da �(...) identidade, da missão 

da instituição, no que se refere à globalidade do seu ensino, da sua Pesquisa e 

das suas atividades de Extensão�72.  

 
No outro nível estão postos os projetos pedagógicos de cada um dos 

cursos oferecidos pela instituição, valorizando assim as peculiaridades das 

diversas áreas do saber presentes na universidade e com foco nas 

transformações sociais, desejando manter seu alunado em sintonia com as 

condições de mercado de trabalho, mas oferecendo condições de agregar à 

sociedade humana novos conhecimentos e contribuindo para a construção de 

                                                 
72  Projeto Pedagógico da Universidade Metodista de São Paulo, São Bernardo do Campo: Umesp, 
2002, p. 18. 
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uma sociedade mais justa e igualitária, sob a égide das duas premissas básicas 

do projeto pedagógico institucional, anteriormente citadas: �construir e reconstruir  

conhecimento� e a �construção de uma cidadania responsável�.   

Por meio da análise de dois projetos pedagógicos, o Institucional e o de 

Educação a Distância (EAD), compreenderemos as concepções antropológica, 

gnosiológica e política que estabelecem as características e a qualidade 

pretendida na educação a ser oferecida nos cursos de graduação e pós-

graduação presenciais, semi-presenciais e a distância. 

As concepções antropológica, gnosiológica e política presentes no texto do 

PPI auxiliam a compreensão da proposta de educação oferecida ao corpo 

discente da Universidade Metodista de São Paulo.  

A metodologia escolhida para descortinar as concepções supracitadas é 

simples: primeiro, leitura de todo o documento; segundo, seleção de trechos nos 

quais as concepções estão evidentes; terceiro, análise e comentário das mesmas. 

Os comentários construirão um texto que pretende revelar as possíveis leituras 

que a instituição metodista faz do ser humano, do conhecimento e das relações do 

sujeito com a sociedade.   A escolha desta tríade para análise do PPI permitirá 

reconhecer o universo e a proposta educacional que a instituição elabora e 

oferece ao corpo discente, por meio de seu corpo docente e técnico-

administrativo. 
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3.1.1 Concepção Antropológica 

 

Na apresentação do projeto pedagógico para a gestão 2003-2007, o então 

reitor da Umesp, Dr. Prof. Davi Ferreira Barros, afirma que o objetivo principal da 

instituição é: �(...) formar profissionais e cidadãos competentes e dispostos a 

participar da construção de uma sociedade com capacidade de solidariedade e 

justiça�73.   

 
No prefácio do PPI, o texto corrobora com a afirmação do reitor, dizendo: �E 

somente com uma educação comprometida com a cidadania plena é que se pode 

melhorar a sociedade�74.  

 

 
Formar cidadãos plenos e competentes é afirmar o ser humano como um 

ser social. A visão de homem proposto é de um indivíduo comprometido com a 

coletividade, vivendo os aspectos comunitários de seu tempo, interagindo todo o 

tempo com os demais componentes da sociedade, por meio das suas inúmeras 

instituições.  Mas como pensar a cidadania plena? O que de fato significa ser 

cidadão pleno? Respostas a estas perguntas são difíceis, pois dependem do 

referencial teórico utilizado pelas mãos que redigiram o documento, bem como 

podem ser interpretadas e formatadas pelo leitor com base em referenciais 

diferentes daqueles utilizados na reflexão que fundamentou a produção do 

documento. Este ponto é crucial. Todo cuidado é pouco na escolha hermenêutica 

para a análise dos documentos. 

                                                 
73 Projeto  Pedagógico da Universidade Metodista de São Paulo, op. cit., p. 8. 
74 Op. cit., p. 12. 
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As leituras reflexivas do PVM, do DEM e do PPI oferecem pistas para a 

compreensão do que seja a cidadania plena. Por cidadão os textos apontam a 

idéia de um sujeito capaz de descobrir-se através da construção do conhecimento, 

reconhecendo seus direitos e deveres, bem como os do outro, ou seja, capaz de 

descobrir-se em suas relações sociais, visando a transformação da sociedade em 

uma coletividade pautada pela justiça, pela ética, pelo bem-estar do outro e do 

coletivo (a solidariedade).  Nesta perspectiva, Francisco Amaro Monteiro Júnior, 

discutindo um novo conceito de cidadania no, também, novo contexto da 

globalização, em seu artigo intitulado �É possível uma cidadania?�, afirma: �Uma 

concepção assim exige alto grau de desenvolvimento do sujeito e sua 

ressignificação como autor e co-autor de uma nova sociedade e um novo 

processo�75. 

 

De fato, o PPI propõe uma concepção de cidadania arrojada e com ares de 

utopia, que está pautada por uma crítica sólida aos padrões estabelecidos pelo 

liberalismo e o neoliberalismo e adequada aos documentos PVM e DEM, que o 

fundamentam filosófica e confessionalmente. 

O PPI, no capítulo sobre princípios e fundamentos das práticas acadêmico-

pedagógicas, adentrando a discussão sobre a ocorrência curricular de disciplinas 

de formação geral que discutam não somente o problema teórico do 

conhecimento, mas considerem as demais condições humanas, promove 

conceitos relevantes como: �CRÍTICA, QUESTIONAMENTOS, CRIATIVIDADE 

                                                 
75 MONTEIRO JÚNIOR, F.A., in: BARBOSA, J, G. (Coord). Autores cidadãos: a sala de aula na 

perspectiva da multirreferencial. São Carlos: São Bernardo do Campo: EdusFCar, EdUMESP, 2000, 
p. 84. 
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que implicam (A) relação �ética-cidadania�, (B) a criatividade, a inventividade do 

pensamento humano e das práticas humanas�76. 

 

O texto reforça a proposta do sujeito social ao citar na letra �A� a relação 

ética-cidadania e acrescenta em sua descrição o ser racional, capaz de articular 

seus pensamentos de forma reflexiva e inventiva, para isso utilizando-se da lógica, 

da criatividade, do pragmatismo, do empirismo e dos demais recursos que o 

sujeito tenha disponível para construir o conhecimento que utilizará em prol de si 

mesmo e da coletividade na qual está inserido. Em continuidade a este 

pensamento, o texto do PPI traz à luz a força do discurso confessional metodista, 

afirmando: 

(...) a confessionalidade aludida diz respeito, de modo especial, às 

finalidades da ação educacional da UMESP, como parte de um sistema 

de educação de uma Igreja tradicionalmente comprometida com a 

transformação pessoal e social inspirada na fé cristã
77.   

A educação, portanto, é vista como um meio, um caminho a ser percorrido, 

para a transformação do indivíduo e da sociedade, considerando uma relação 

dialética de aprendizado contínuo, afirmando a máxima Freiriana do homem 

inacabado, em construção, conforme Gadotti: 

Toda a sua obra é voltada para uma teoria do conhecimento aplicada à 

educação, sustentada por uma concepção dialética em que educador e 
educando juntos numa relação dinâmica na qual a prática, orientada pela 

teoria, reorienta esta prática, num processo de constante 

aperfeiçoamento
78. 

                                                 
76 Projeto Pedagógico da Universidade Metodista de São Paulo, op.cit., p. 19. 
77 Op.cit., p. 20.  
78 GADOTTI, Moacir. História das idéias pedagógicas. São Paulo: Ática, 1995, p. 253. 
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Paralelamente, no PPI a sociedade é vista, também, em construção, com 

possibilidades de mudanças, visando a justiça e a paz sociais, sob a ótica da fé 

cristã, reafirmando a idéia de uma nova cidadania comprometida com os 

parâmetros afirmados pela confessionalidade.  

Dando continuidade à discussão textual sobre a prática pedagógica, a 

concepção de homem reaparece nas seguintes afirmações do PPI: 

 

(...) tem como meta a oposição às desigualdades sociais, buscando ser 

instrumento de renovação ao comprometer-se com valores cristãos e 

humanistas, vinculando esta práxis a um enfoque ético-político 

conscientizador. Trata-se da construção � com seus alunos, com os 
professores, com a administração universitária e com a comunidade de 

que com ela interage � de práticas acadêmicas democráticas pautadas 

na busca de uma cidadania autêntica, responsável e com vistas a, no 

curso do processo de formação profissional
79, construir cidadãos capazes 

e autônomos
80. 

 

        Com o grifo destaca-se o homem fabril, desenvolvido e preparado, para atuar 

no mercado de trabalho. Neste cenário estão em franca tensão as concepções 

antropológicas propostas pela confessionalidade e as mercadológicas propostas 

pelo capitalismo em sua vertente mais recente, o neoliberalismo.  Esta tensão 

permanece evidente na seqüência do projeto que descreve que: 

É tarefa da Universidade contribuir para a formação do indivíduo de 

maneira a auxiliá-lo no discernimento necessário sobre o sentido da vida, 

na reflexão dos fundamentos e na prática dos valores e ideais cristãos � 

                                                 
79 Grifo meu para destacar a necessidade que a universidade possui de contemplar as políticas do 

mercado de trabalho, altamente influenciados pelo neoliberalismo, que impõe a formação de 

sujeitos segundo certas normativas, independente de suas convicções e concepções doutrinárias 

de homem, de conhecimento e das relações do sujeito com a sociedade.  
80 Projeto  Pedagógico da Universidade Metodista de São Paulo, op.cit., p. 21. 
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respeitando a liberdade individual, discutindo as possibilidades 
profissionais existentes na atualidade81.  

É positiva esta tensão à medida que estabelece uma leitura dos mercados 

profissionais e suas pressões existentes na sociedade, sem deixar de oferecer ao 

alunado recursos para uma luta por mudanças e transformações sociais. A questão 

que baila na mente é: de fato, na formação do sujeito, a universidade consegue 

habilitar o alunado para esta tarefa (quase uma batalha), sem que o mesmo seja 

engolido, tragado, pelo mercado? A resposta a esta pergunta certamente será 

dada com propriedade por meio de uma pesquisa com seus ex-alunos e ex-alunas 

que estejam participando no mercado de trabalho. Com certeza, essa pesquisa 

seria assaz interessante para a Umesp na rediscussão e reedição de seu PPI, que 

deverá ser refeito ainda no ano em andamento (2007). 

A visão de ser humano volta a ser alvo na construção do texto no PPI 

quando da discussão sobre a disponibilidade e a diversidade de informação 

presentes na sociedade: �(...) o diferencial na formação do aluno fixa-se nas 

habilidades intelectuais e emocionais que este vier a construir ao longo da sua 

escolaridade�82.  

Citado mais uma vez o homem racional, agrega-se a idéia do homem 

emocional. Os limites humanos, via de regra, estão ligados às questões 

intelectuais, de personalidade, de caráter, de sentimentos e de como estes 

elementos da psique atuam conjugadamente na formação do discente. 

Interessantemente, cita-se a capacidade afetiva e emocional do ser humano, 

                                                 
81 Op.cit., p. 22-23. 
82 Op.cit., p. 23. 
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dando conta da inteireza do ser em contrapartida à visão desagregadora presente 

na sociedade contemporânea. Essa leitura sobre o ser humano valorizando os 

aspectos emocionais demonstra a complexidade do ato educacional e a qualidade 

de leitura plural83 do PP. Com certeza muito dessa visão integral do ser humano é 

oriunda da visão de homem, de mundo e sociedade afirmada nos documentos 

confessionais da mantenedora, o PVM e o DEM. 

No fim do capítulo sobre princípios e fundamentos das práticas acadêmico-

pedagógicas, o PPI revela outra forma de ver o ser humano: 

A ajuda pedagógica de qualidade � propiciada pelo docente e pela 
organização institucional � torna o aluno responsável por todo o seu 

aprendizado no qual se inclui a busca pela distribuição produtiva do 

tempo nos termos de sua própria aprendizagem
84. 

 
Uma leitura desatenta pode perder de vista duas colocações interessantes 

sobre a concepção de homem presente no PPI, que são: o homem construtor do 

conhecimento e o homem cronológico.  

O processo ensino-aprendizagem é tido como a capacidade que o aluno 

possui de ter contato com o conhecimento e construí-lo, para si, através das 

transformações de si mesmo diante do novo, de perceber como os conteúdos a 

ele oferecidos são capazes de lhe oportunizarem novas leituras da vida e 

amadurecimento de suas construções anteriores. Esse processo não ocorre fora 

do tempo cronológico, antes é em dado tempo que ocorre a inserção do aluno nos 

                                                 
83 Macedo (2002, p. 23), �Assim, a pluralidade de olhares significa, na compreensão de um objeto-

processo, a emergência da heterogeneidade que, sem essa multiplicidade de esclarecimentos, 

sempre incompletos, nunca redutíveis mas pensados como complementares e dialetizantes, 

restaria ininteligível.� 
84 Projeto  Pedagógico da Universidade Metodista de São Paulo, op.cit., p. 29. 
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conteúdos curriculares e num dado tempo, esse próprio do aluno, ocorre o 

processo de assimilação, de reflexão, de expurgo de velhos e obsoletos conceitos, 

de reconstrução de alguns valores e solidificação dos novos saberes construídos 

pelo discente a partir de suas próprias capacidades. O tempo cronológico não é 

regulado pelo homem, para o homem, este só o pode gerir  na relação entre a 

organização da agenda de suas empreitadas e de seus deslocamentos físicos 

para realiza-las, sejam quais forem essas tarefas a serem executadas ao longo de 

sua existência (trabalho, lazer, família, igreja, dormir, comer etc). Concluindo o 

primeiro capítulo, o PPPI faz uma afirmação deveras interessante no mundo 

educacional: �O aluno passa a ser formado não através de UM CURSO mas de 

um PERCURSO... NA UNIVERSIDADE� 85.   

 

A idéia presente nesse texto é da relação entre a temporalidade da 

graduação ou da pós-graduação e a formação do discente e do pesquisador. 

Nessa conclusão verifica-se uma outra dimensão da concepção de ser humano 

ainda ligada à questão temporal, a transitoriedade humana. A transitoriedade é 

reflexo da questão cronológica, mas pode e deve ser vista por outra dimensão. A 

transitoriedade como relativa ao percurso transcorrido onde tempo e espaço 

percorrido atuam na formação. Não se trata apenas de o aluno perceber-se 

prisioneiro do tempo cronos, porém utilizar-se do tempo cronos e do espaço para 

aperfeiçoar a construção do conhecimento, do qual o homem é sujeito; esta 

construção do conhecimento é possibilitada pelas áreas do saber, oferecidas e 

disponibilizadas na Universidade.  

                                                 
85 Op.cit., p. 29. 



 

 

79  

 

A dimensão temporal-espacial revela que o caminho do saber é um 

processo construtivo que não regride, antes, ele é compulsivamente dinâmico e 

embora com os olhos voltados aos conhecimentos construídos no passado, é 

futurista, buscando sempre o amanhã como fonte de novos conhecimentos. O 

percurso é vivo, não se pode impedi-lo de existir, apenas se pode deixar de 

caminhá-lo e se assim o sujeito o desejar obterá grandes prejuízos. Caminhar o 

percurso é decisão do sujeito que se autoriza diante do conhecimento e o constrói 

para si e para o mundo. Esta construção acontece no tempo cronométrico, mas 

tem uma dimensão temporal no processo de aprendizagem que é própria do 

sujeito.   

Isso implica afirmar que cada sujeito tem seu próprio momento e/ou 

movimento temporal de aprendizagem, que apreende conteúdos ou que constrói o 

conhecimento, dando-lhe sentido e significado. Esse tempo próprio não é 

necessariamente o tempo cronos, como bem interpreta o texto do �Projeto 

Pedagógico: oferta de cursos superiores na modalidade Educação a Distância�: 

A segunda decorrência refere-se a questão do tempo (...) o tempo 

cronometrado (...) e o tempo do sujeito, o tempo da vida no qual dar-se-á 

a construção de significados e a possibilidade de criação de sentido. São 

tempos de natureza diversa. Os dois são necessários para a existência 

deste espaço instituído e ao mesmo tempo instituinte onde os atores 

possam exercitar a aprendizagem e procurarem atender ao que no fundo 
almejam que é a condição de autoria ou o exercício de negatricidade 

perante o outro86. 

A concepção de ser humano proposta pelo PPI da Umesp considera a 

transitoriedade humana, o momento e/ou movimento temporal de aprendizagem 

                                                 
86 Projeto Pedagógico EAD: oferta de cursos superiores na modalidade Educação a Distância, São 

Bernardo do Campo: Umesp, 2005, p. 16. 
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para que uma informação recebida (conteúdo curricular, por exemplo) seja 

discernida e apropriada; e o tempo gasto para essas operações (cronos). Fica 

implícito com estas colocações que a formação do sujeito é um ato complexo, cujo 

desenvolvimento difere de indivíduo para indivíduo.  

Ainda em busca da compreensão da visão de homem proposta no PPI, 

adentramos ao capítulo 2, cujo título é �Ensino�. O mesmo inicia-se com os 

pressupostos da práxis pedagógica, tendo como uma de suas primeiras 

afirmativas o seguinte: �A percepção/concepção de que o aluno é um possuidor e 

construtor de idéias sendo, portanto, sujeito e não objeto do seu processo 

educativo� 87.    

 
Ao reconhecer o aluno como sujeito que tem idéias e que é construtor de 

seu processo educativo, o PPI aponta para o homem autor. Autoria indica 

construção autônoma e coletiva porque acontece no social, como diz Barbosa: 

Educado é o sujeito que se percebe �não pronto� (fechado), como se 

fosse um lugar definitivo, mas �pronto� (aberto), no sentido da capacidade 

de, por si, elaborar uma leitura do mundo e de se expressar nele, como 
numa linguagem em que a continuidade é propriedade importante, em 

resposta aos desafios das mais diferentes ordens e de velocidade cada 
vez mais acentuada, apresentados pela dinâmica social

88.       

 

Lidar com autoria é trabalhar na complexidade da relação com o outro, com 

aquilo que o outro é e representa por meio de suas idéias, seus ideais, seus 

desejos, sua história de vida, suas interferências pontuais e progressivas na 

relação dialógica; é reconhecer a atuação de seu imaginário e sua negatricidade 

                                                 
87 Projeto  Pedagógico da Universidade Metodista de São Paulo, op.cit., p. 30. 
88 BARBOSA, J, G. (Coord). op.cit., p. 90. 
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latente atuando como instrumento de construção do conhecimento. Esta 

capacidade de ter idéias, de construí-las e testá-las amedronta o docente que se 

sente dono da verdade, que se acha único e autêntico conhecedor do saber e, 

portanto, não é capaz de perceber e valorizar a autonomia do outro, que é 

responsável pela continuidade da busca do saber diante das muitas 

transformações ocorrentes no sujeito e no social. Pensar a formação do alunado, 

nesta perspectiva da autonomia é antes de tudo oferecer condições para que este 

sujeito seja instituinte, partindo do que já esta instituído para construir o 

conhecimento que  lhe proporcionará melhores condições para o desenvolvimento 

de sua autonomia. 

A leitura atenta do PPI da Umesp revela um conceito antropológico muito 

interessante, bem próximo da definição hilo-holotrópica proposta por Grof, como 

bem coloca Santos Neto: 

O ser humano para o Grof é um extenso campo de consciência, de 

proporções infinitas, que se manifesta sobre um estado pessoal, 

individual e material (estado  hilotrópico), e de um estado transpessoal, 

cósmico e espiritual (estado holotrópico)
89.  

 
Conscientemente, o PPI, fundamentado nas propostas confessionais da 

Igreja Metodista, considera o ser humano como um construto de várias ordens, 

não atribui ao ser humano apenas a simplicidade do homo sapiens, antes  o 

observa sob a ótica da complexidade proposta por Edgar Morin, onde o sujeito é 

compreendido como  homo complexus:  

                                                 
89 SANTOS NETO, Elydio dos. op.cit., p. 27. 
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Somos seres infantis, neuróticos, delirantes e também racionais. Tudo 

isso constitui o estofo propriamente humano.O ser humano é um ser 
irracional e racional, capaz de medida e desmedida; sujeito de 
afetividade intensa e instável. Sorri, ri, chora, mas sabe também 

conhecer com objetividade; é sério e calculista, mas também ansioso, 

angustiado, gozador, ébrio, extático, é um ser de violência e de ternura, 

de amor e de ódio; é um ser invadido pelo imaginário e pode reconhecer 

o real, que é consciente da morte, mas que não pode crer nela; que 

secreta o mito e a magia, mas também a ciência e a filosofia; que é 

possuído pelos deuses e pelas Idéias, mas que duvida dos deuses e 

critica as Idéias; nutre-se dos conhecimentos comprovados, mas também 

de ilusões e de quimeras
90.       

 

Partindo de uma leitura confessional metodista que observa o sujeito como 

um ser complexo, contudo utilizando-se de simplicidade, pode-se explicar essa 

posição plural de leitura do homem multifacetando-o � apenas didaticamente � em 

três partes: corpo, alma e espírito; diferentes, porém complementares. A Igreja 

Metodista, em sua proposta de espiritualidade, percebe a complexidade da vida 

humana, visto que o corpo além de acolher todas as questões físicas, químicas e 

biológicas é também como um invólucro que carrega consigo todas as demais 

dimensões registrando em seu semblante, em seus membros e nas suas 

entranhas as reações da sua alma e seu espírito. Por alma compreenda-se toda a 

complexidade da razão humana, sua psique, seu humor, seus sentimentos, suas 

idéias, seus sonhos, seus desejos mais íntimos, seu intelecto, seus devaneios, 

suas loucuras e suas branduras do afeto, seus pecados inescrutáveis, suas mais 

lindas expressões poéticas de amor, lugar de suas necessidades emocionais e 

dos êxtases humanos freqüentemente verificados nas explosões de alegria ou de 

ira. Por espírito compreende-se a razão da existência na relação com o criador 

                                                 
90 MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. Tradução de Catarina 

Eleonora F. da Silva e Jeanne Sawaya; revisão técnica de Edgard de Assis Carvalho. São Paulo: 
Cortez; Brasília, DF: Unesco, 2000, p. 59. 
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(Deus) onde está presente a relação de espiritualidade que justifica os êxtases 

espirituais, os ritos, as liturgias, a adoração e os louvores, as orações, os 

cerimoniais, as celebrações festivas, enfim todas as manifestações de 

espiritualidade que resgatam o desejo de retorno da criação ao seu criador.  

Compreender o homem nesta trama, neste tecido ou trançado, é aceitá-lo 

complexo; orientá-lo é render-se diante da amálgama humana, oferecendo-lhe 

possibilidades de auto conhecimento, auto desenvolvimento, para que tenha 

condições de construir o conhecimento e com ele a dignidade de ser um homo 

complexus , �hilo-holotrópico� instrumentalizado para transformar o meio social no 

qual está inserido, em busca de um ideal: um mundo cada vez melhor. Árdua 

tarefa a tarefa educacional fundamentada em concepções tão profundas e 

comprometidas com a fé professa na vida, e vida com autonomia. 

 

3.1.2 Concepção Gnosiológica 

         

O PPI deve conter informações importantes sobre o que a instituição 

reconhece como conhecimento, como o entende e como o oferece aos discentes, 

a fim de construí-lo para si. Isso em virtude do fato de que uma instituição 

educacional trabalha exatamente com o a dimensão educativa, ou seja, a 

formação dos sujeitos que estão sob sua responsabilidade. A Umesp, consciente 

de sua vocação educacional e da responsabilidade que pesa sobre seus 

educadores (gestores, administradores, pessoal de apoio), visualiza e defende sua 

concepção de conhecimento em seu projeto pedagógico.  
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A primeira inserção a ser citada sobre o conhecimento está descrita no 

projeto pedagógico, à página 13, onde afirma: 

(...) o processo de ensino-aprendizagem ampliou-se em sentido e 
significados de suas várias concepções, posto que vivemos a época 

continuadamente "aprender a aprender". Nós somos � de uma forma ou 
de outra � todos aprendizes91.     

 
A construção do conhecimento é tida como uma dinâmica de vida onde há 

sempre algo novo a ser aprendido por todos os agentes e atores educacionais 

presentes na universidade, afirmando que todos somos, de alguma maneira e em 

algum ou todo o tempo, aprendizes, o que corrobora com a idéia já discutida de 

homem inacabado pronto para o aprendizado.   

Ainda neste sentido, o PPI ao refletir sobre a indissociabilidade entre a 

prática do ensino, da pesquisa e da extensão afirma que a via epistemológica 

contribui para a compreensão dessas relações, embora não se admita deixar de 

lado outros aspectos como visão crítica reflexiva, crítica à produção do 

conhecimento, quer seja ele de ordem geral ou acadêmico, as questões 

existenciais e a articulação entre as questões reflexivas existenciais e os 

problemas sociais92.      

A Universidade Metodista demonstra apreço pela construção do 

conhecimento e, consciente das relações presentes nas questões acima citadas, 

propõe: 

                                                 
91 Projeto  Pedagógico da Universidade Metodista de São Paulo, op.cit., p. 13. 
92 Op.cit., p. 19. 
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(...) a inclusão de disciplinas de formação geral relativas não só ao 
problema teórico do conhecimento, mas também a produção do 

conhecimento � buscando tratar de bases mais largas que a 
epistemológica � na consideração de outros conceitos sobre maneira 

relevantes tais como crítica, questionamento, criatividade que implica (a) 

a relação a ética e cidadania e (B) a criatividade, a inventividade do 
pensamento humano e das práticas humanas

93.      

 
A proposta vem de encontro à necessidade de transversalidade curricular 

onde a visão mais plural possível venha colaborar com o aluno na construção do 

conhecimento, oferecendo-lhe uma visão de mundo ampla, irrestrita, na medida 

das possibilidades, afinal educar é um ato complexo, de relações instáveis e por 

vezes antagônicas, nas quais se produz o conhecimento. 

A questão do conhecimento não pode ser vista de maneira estanque, como 

se por si só se bastasse para conduzir o ser humano a qualquer lugar na vida. O 

conhecimento, também por sua complexidade, entrelaça-se às questões de ordem 

científicas (das ciências ditas exatas e das biológicas), humanas, sociais, 

tecnológicas e está presente no capital cultural humano, patrimônio mundial, 

acumulado durante milênios por toda a humanidade. Esta visão, diria de 

hipercomplexidade, mais ampla está presente na concepção de conhecimento da 

Umesp: 

Desta forma, o ensino da ciência, da tecnologia, do patrimônio cultural 

acumulado pela humanidade, longe de ser apenas restrito ao mero 
repasse de informações deve ser norteado por outros princípios 

decididamente opostos ou contrários às exposições lineares de áreas 
atomizadas, como tradicionalmente se faz94. 

                                                 
93 Op. cit., p. 19. 
94 Op. cit., p. 23. 
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As interfaces do saber são necessárias para que o aluno possa construir 

uma visão plural da vida, a fim de contribuir com a sua formação e a de uma nova 

sociedade mais solidária, justa e cidadã. 

A compreensão do conhecimento pode ser percebida pelos princípios e 

relações presentes no processo de ensino aprendizagem. Dessa maneira, o 

capítulo 2 do PPI da Umesp, que se intitula �Ensino�, descreve nove princípios 

norteadores das ações de ensino e de aprendizagem. Sintetizando os princípios 

norteadores teremos com clareza a relação existente entre o discente e o 

conhecimento, assim como as relações docente � discente.  

A consideração a ser feita é: o aluno é compreendido como um possuidor e 

construtor de idéias, por isso é sujeito do seu processo educativo; neste contexto 

ensinar significa ouvir o outro, instaurar conflitos, negociar significados, oferecer 

suporte técnico científico que gere no corpo discente organização do 

conhecimento e mobilidade de sua estrutura psicológica de conhecimento. Neste 

processo ativo aprender significa interagir, propiciando a exposição das hipóteses 

do educando e promovendo uma renovação mental com vistas a novas 

possibilidades cognitivas.     

Percebe-se que o processo de ensino-aprendizagem é uma relação 

dialógica e que os conteúdos são instrumentos de crescimento dos envolvidos na 

relação. É necessário afirmar que a abordagem de conceitos requer domínio 

histórico e epistemológico, bem como sua contextualização no momento presente 

e com as perspectivas futuras, associando-os às demais áreas do saber, o que 

denomina-se  inter ou transdisciplinariedade, que devem estar presentes na 

pesquisa e na extensão. Diante deste contexto, é preciso pensar também os 
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processos avaliativos enquanto momentos de sínteses provisórias prontas para 

novas articulações cognitivas e metacognitivas. Concluí-se este resumo afirmando 

a necessidade da articulação das teorias com as práticas em face às 

necessidades profissionais95. 

Estes princípios norteadores do processo ensino aprendizagem atuam na 

experiência pessoal, na experiência profissional e na experiência cidadã do aluno; 

sendo indissociáveis o ensino, a pesquisa e a extensão, o discente tem diante de 

si a possibilidade de construir o conhecimento por meio do ensino, no qual recebe 

informações, conteúdos paradigmáticos que aguçam sua necessidade de saber, 

deslocando-o para a pesquisa onde de fato o aluno pode desenvolver sua 

capacidade investigativa, sua criatividade e oportuniza sua inventividade ao relatar 

tais experiências; paralelamente, na extensão o discente pode revigorar suas 

perspectivas profissionais, contextualizando sua vocação em meio às 

necessidades sociais contemporâneas, por meio de projetos includentes de faixas 

mais empobrecidas da sociedade civil. 

Neste contexto salutar de busca do conhecimento, a figura docente é 

importantíssima como articulador das atividades didáticas que proporcionarão o 

desenvolvimento do corpo discente na construção do conhecimento. Para isso, o 

PPI da Umesp oferece a seguinte concepção de ensino: 

(...) como forma de socialização da produção do saber e da aquisição do 

patrimônio cultural existente, tais processos, que levam o aluno a realizar 

uma aprendizagem significativa, vão além das atividades de rotina de 

salas de aula, perpassando os limites desse espaço e atingindo as novas 

                                                 
95 Projeto Pedagógico da Universidade Metodista de São Paulo, op cit., p. 31, 33. 
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e atuais formas de assimilação e de produção de conhecimento, como é 

o caso da Educação a Distância e da Educação continuada
96

.             

                                                                                                                                                                                           

A construção do conhecimento é fruto de um processo ativo de ensino-

aprendizagem, crítico e participativo, auxiliado pela pesquisa e pela extensão, no 

qual estão presentes a socialização do saber como patrimônio cultural gerado e 

gerido por humanos de todas as épocas e tempos, incluso o presente, que 

disponibiliza esses conhecimentos construídos às novas gerações,  forjando a 

continuidade deste saber, evitando que este caminhar seja freado, mas ao 

contrário, impulsionando-o adiante na busca incessante por novas descobertas e 

novos conhecimentos.  

A busca do saber é uma necessidade premente do ser humano, que aqui 

apresenta-se como um grito de existencialidade. Por outro lado, a socialização do 

saber é a  prática da autonomia e da relação democrática com a sociedade. Com 

estas afirmativas, sintetizamos a concepção de conhecimento e qual a utilidade 

deste conhecimento, que deve ser construído pelo corpo discente sob a 

orientação, coordenação e motivação do corpo docente, conforme propõe a 

instituição metodista em seu PPI. 

 

3.1.3 Concepção Política 

         

Lendo e analisando o texto do PPI, concluímos quais são as concepções de 

homem e de conhecimento. Com a mesma metodologia, tentaremos descobrir e 

                                                 
96

Op. cit., p. 34. 
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desenvolver, nos próximos parágrafos, a concepção que a Metodista utiliza para 

as expressões e atividades da exterioridade humana em suas relações 

interpessoais e sociais. A esta concepção estamos denominando de concepção 

política.   Para melhor compreensão deste aspecto político, citamos Santos Neto, 

que afirma: 

Compreender o ser humano na perspectiva hilo-holotrópico também tem 

implicações de caráter político, a saber: a partir da experiência de 
religação dos níveis internos da psique e da dialogação com o mundo da 

cultura, é possível evoluir de uma ética de auto-afirmação, exploração e 

dominação para uma ética de integração e de solidariedade. A 

necessidade de consumo, de controle e de poder cede diante da 
integração, da construção de sentido, da consciência da 

interdependência entre os diferentes viventes
97.  

 

Nesta concepção estão presentes ainda as idéias de: transformação interior 

do indivíduo para que o mesmo trabalhe, lute,  pelo processo de  transformação 

da sociedade; ampliação da noção de cidadania, onde Santos Neto (2006, p. 41-

42) aproxima-se do conceito de autor-cidadão proposto por Barbosa (2000, p. 90); 

e à necessidade do cuidado com o desenvolvimento da inteireza visando a 

totalidade das relações do sujeito, inclusive com a natureza, o aspecto ecológico 

que se faz presente na vida humana98. 

O PPI da Metodista foi construído tendo por base duas grandes premissas 

já citadas anteriormente. A segunda premissa já foi explorada no que diz respeito 

ao seu sentido antropológico, porém a mesma revela, também, uma concepção 

política quando cita o conceito da construção de uma cidadania responsável 

                                                 
97 SANTOS NETO,  Elydio dos, op. cit., p. 41-42. 
98 Op. cit., p. 41. 
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afirmando: �Ética, valores, comprometimento com ideais de justiça, equidade para 

todos, são elementos importantes na formação dos nossos jovens universitários�99. 

 

Por cidadania responsável o PPI envolve as idéia de ética, de valores, entre 

eles os ideais de justiça e de equidade como fundamentos para a formação das 

novas gerações. Temos que trazer à memória que, para as instituições 

educacionais metodistas, quando se trata de ética, de valores e de conceituação 

dos termos justiça e equidade o referencial teórico utilizado pode ser considerado, 

denominado, confessional porque estes ideais têm sua formulação alicerçadas 

nos conceitos teológicos de Reino de Deus � propostos pelas sagradas escrituras, 

a Bíblia � conforme demonstram a leitura e a análise dos documentos da Igreja 

Metodista, o PVM e o DEM. 

Nesta mesma direção, o PPI, discutindo a questão da cidadania, a 

conceitua afirmando que a mesma é plena e que só por meio dela é possível gerar 

mudanças significativas na sociedade, ocorrendo através dos cidadãos em um 

processo progressivo. Neste sentido, encontramos as seguintes palavras: 

A política educacional não pode, portanto, ficar fora da discussão de seu 

real significado. A construção da cidadania envolve um processo 

ideológico que passa pela formação de uma consciência não apenas 

pessoal, mas social (coletiva) e de reconhecimento deste processo em 
termos tanto de direitos quanto de deveres. É isto que a UMESP, 

enquanto instituição confessional, preocupada com o bem-estar de todos, 
procura traduzir nas suas práticas e nas vivências de sala de aula com 

seus alunos e professores100.    

 

                                                 
99Projeto Pedagógico da Universidade Metodista de São Paulo, op.cit., p. 11. 
100 Op.cit., p.12. 
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Um projeto pedagógico que se proponha a tais afirmações não pode deixar 

de trabalhar com os aspectos da coletividade que evidenciam a concepção política 

da instituição. Nesta dimensão, o PPI afirma a necessidade de implementar um 

diálogo constante entre os meios e os fins da educação, porque este é o único 

caminho para a sua legitimidade, o apoio de todos. Isso demonstra o 

comprometimento da instituição com uma educação integral para seus alunos, 

uma educação capaz de refletir os propósitos metodistas, no jeito de fazer 

educação101. 

Nesta mesma linha de pensamento, o próprio projeto, como já foi afirmado 

anteriormente, afirma sua construção coletiva com a participação da comunidade 

acadêmica o que implica, possivelmente, a participação docente, discente e dos 

demais funcionários da casa. Com isso, cria-se o sentimento de pertencimento, 

conforme afirma o texto do PPI: 

Nos últimos anos, os estudos acadêmicos, as políticas públicas, os 
documentos, as ações oficiais concebem a participação daqueles que 
são acolhidos pela instituição e a ela se vincula como estratégia central 

de melhoria da qualidade de ensino, entendendo que os atributos de 
pertencimento, por ela gerado, criaram e consolidaram o 
desenvolvimento e o compromisso tanto dos educadores quanto dos 
demais segmentos da comunidade escolar universitária

102.  

 

A concepção política proposta pela Metodista está arraigada no discurso 

confessional que associa a finalidade da educação à ação educacional 

confessional, relacionando o projeto pedagógico à promoção da cidadania, ou 

                                                 
101 Op.cit., p.13. 
102 Op. cit., p.18.  
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seja, o fim da educação na visão metodista é que o sujeito se torne um cidadão 

capaz de trabalhar e atuar na sociedade a partir do paradigma do Reino de Deus. 

Esta maneira de ver o aspecto político, somando-se aos aspectos antropológico e 

gnosiológico do PPI, determina a prática pedagógica da Metodista, conforme 

afirma o trecho abaixo: 

A UMESP traduz, de modo efetivo, a finalidade dessa ação educacional 

confessional ao articular seu projeto pedagógico à promoção da 

cidadania e, portanto, da justiça e da paz sociais103. 

A concepção política proposta no projeto pedagógico em nenhum momento 

se distancia da relação do sujeito com o social e conseqüentemente com outros 

sujeitos. Pelo contrário, a Instituição Metodista aprofunda esta concepção 

apontando a práxis pedagógica como instrumento de renovação que se opõe às 

desigualdades sociais e associa a ela um foco ético-político conscientizador, 

visando sempre a construção de uma cidadania pautada nos valores cristãos 

humanistas104. Essas idéias são muito bem expressas nas seguintes afirmações: 

Trata-se da construção � com seus alunos, com os professores, com a 
administração universitária e com a comunidade que com ela interage � 
de práticas acadêmicas democráticas pautadas na busca de uma 

cidadania autêntica, responsável e com vistas a, no curso do processo de 
formação profissional, construir cidadãos capazes e autônomos

105. 

A prática pedagógica não está presente apenas nas questões didático-

pedagógicas intrínsecas da relação docente-discente na construção do 

conhecimento que se dá em sala de aula, presencialmente ou a distância. Para a 

Metodista o conhecimento pode e deve ser construído também por meio da 

                                                 
103 Op.cit., p. 20. 
104 Op.cit., p. 21. 
105 Op.cit., p. 21. 



 

 

93  

 

pesquisa e da extensão, concordando com a LDB, que afirma a indissociabilidade 

destes três elementos importantes na formação do aluno. Sendo assim, o conceito 

de aprendizagem é também ampliado e não refere-se apenas à transmissão de 

conteúdos pelo professor, antes coloca a aprendizagem em relação direta com a 

formação da cidadania e a possibilidade de aprender em todo o tempo, em todas 

as situações, em especial na relação com o outro. São os projetos pedagógicos 

dos cursos de graduação da Umesp que apontam para: 

(...) uma atitude reflexiva e problematizadora por parte do aluno, que lhe 
permitirá vir a ser produtor do seu próprio conhecimento. O 
comportamento investigativo se aplica tanto às atividades dita �de sala de 

aula� quanto as de fora dela (cf. DOC. do FORGRAD, 2000)106. 

Nesta mesma direção, o projeto político pedagógico avança com a reflexão 

sobre a importância da pesquisa associada à extensão e ao ensino, não 

delimitando os campos de  ação da pesquisa, antes apontando um amplo caminho 

através da investigação de problemas concretos da realidade na qual  está 

inserida a comunidade universitária, ampliando o diálogo com a sociedade. Esta 

proposta fica evidente nas seguintes palavras: 

Na medida em que a Pesquisa imbrica-se ao Ensino e à Extensão, 

consolida-se progressivamente a formação do cidadão competente, isto é 

do profissional-cidadão-competente preparado para ler criticamente os 
problemas da vida cidadã e, ao mesmo tempo, intencionar e criar 

estratégias para a construção de uma boa qualidade de vida com e na 

cidadania, democraticamente compreendida em seus múltiplos 

aspectos107. 

A indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão apontam para 

a formação de um sujeito autor do conhecimento e colocado em relação de 

                                                 
106 Op. cit., p. 44-45. 
107 Op. cit., p. 46. 
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alteração com o outro. Neste caso a extensão tem um papel fundamental de 

dialogar com a sociedade e fomentar no sujeito em formação a capacidade de 

relação com o social. Neste ponto, o PPI afirma esta necessidade de inserção da 

comunidade universitária na sociedade por meio de diálogo constante, 

especialmente aos �segmentos sistematicamente excluídos do acesso aos 

benefícios advindos do conhecimento�108.   

Esta compreensão de relações sociais nas quais o indivíduo, aluno, está 

inserido pelos programas de extensão tem por fim conscientizar este sujeito � em 

formação � a conquistar sua autonomia, não egocentricamente, antes consciente 

das responsabilidades coletivas, fraternas e solidárias. Para isso, propõe o PPI: 

�Divulgar o entendimento ético de que a condição humana comporta o indivíduo, a 

sociedade e a espécie
�109. 

 

Concluindo esta análise sobre a concepção política presente no PPPI da 

Umesp, podemos afirmar que a universidade preza por oferecer à sociedade um 

ensino de qualidade no qual a pesquisa e a extensão são processos importantes 

na formação profissional e cidadã de seu corpo discente, como corroboram as 

palavras de Silva (2002): 

Dentre várias possibilidades de superação dos extremos do 

individualismo, de um lado, e do sentimento de anulação da 

subjetividade, de outro, surgem as oportunidades de envolvimento de 
estudantes e professores em atividades de Extensão, encontrando aí 

uma oportunidade de respeito à singularidade do indivíduo aliada ao 

reconhecimento de que o �outro� é necessário para que se obtenha plena 

realização. Este reconhecimento, contudo, não precisa, 

necessariamente, se traduzir em condutas que poderiam ser adjetivadas 

                                                 
108 Op. cit., p. 56. 
109 Op. cit., p. 57. 



 

 

95  

 

como heróicas ou altruístas, ainda que estas tenham um valor 
inestimável

110. 

Portanto, o ensino, a pesquisa e a extensão têm papel importantíssimo no 

propósito de formar cidadãos plenos e inacabados, conscientes da condição 

humana, responsáveis e solidários, que pautem sua vida pela ética e justiça 

social.  

 

3.2 Sistema de Orientação Acadêmica: Diretrizes e Competências 

 

Compreendidas as concepções antropológica, gnosiológica e política 

professas pela Umesp em seu PPI, adentraremos o projeto pedagógico da EAD, 

que dá sustentabilidade aos cursos de graduação e pós-graduação a distância,  

para verificar o sistema de Orientação Acadêmica no qual estão inseridas as 

funções do professor, do tutor e do monitor com as descrições de suas respectivas 

atribuições. Esta análise, mais descritiva, nos oferecerá elementos para a 

construção do capítulo seguinte, quando pretendemos discutir o perfil do tutor 

exigível para exercício da função no projeto de EAD da Umesp.    

A Umesp oferece diversos cursos de graduação a distância, todos eles 

constituídos dentro das respectivas faculdades e autorizados pelo Ministério da 

Educação e Cultura (MEC). A instituição trata a educação a distância com a 

mesma seriedade e qualidade que é oferecida no sistema presencial, conforme a 

proposta educacional afirmada no projeto de EAD: 

 

                                                 
110 ARAGÃO, R. R., SANTOS NETO; E. SILVA, P.B. op. cit., p. 47. 
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Por essa razão, os processos de educação a distância, em todos os seus 
níveis e modalidades, devem expressar os valores éticos cristãos a fim 

de fortalecer a identidade institucional enquanto universidade cidadã, 

voltada para ações de promoção humana, e que consolide mecanismos 
de avaliação permanente e de participação efetiva de sua comunidade 

acadêmica
111. 

Para construir o conhecimento nesta modalidade de ensino o Projeto 

Pedagógico da EAD � Umesp trata de compor equipes nas áreas: acadêmica, 

tecnológica e administrativa. O segmento tecnológico viabiliza as novas 

tecnologias de informação e comunicação (NTIC), enquanto o segmento 

administrativo dá conta das questões burocráticas referentes à secretaria, controle 

financeiro e outros. Estas áreas desenvolvem suas atividades alicerçadas em um 

grande grupo de profissionais da atual Pró-reitoria de EAD (antigo CEAD � Centro 

de Educação Continuada e a Distância). Sob a direção da Pró-reitoria, as 

gerências, a ouvidoria, o designer educacional, a produção de materiais, os 

técnicos de informática, os agentes administrativos, as secretárias de cada setor e 

outros tantos, realizam um trabalho incessante de apoio aos cursos de graduação 

a distância. 

O segmento acadêmico por sua vez conta com: diretor(a) da faculdade,  

coordenador(a) de curso, corpo docente, tutores e monitores de pólo.  

Os quadros acadêmicos, de suporte tecnológico e o técnico administrativo, 

supracitados, oferecem uma idéia da complexidade presente na elaboração, 

desenvolvimento, implantação e funcionamento dos cursos de graduação a 

distância.  Neste contexto, destacamos o sistema de orientação acadêmica tutorial 

                                                 
111 Projeto Pedagógico � Curso de Pedagogia � modalidade a distância, São Bernardo do Campo: 

Umesp, 2006, p. 15. 
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composto por três funções importantes no cotidiano da EAD: o professor, o tutor e 

o monitor.  

O sistema de orientação acadêmica apresenta níveis funcionais diferentes 

atribuídos aos papéis do professor, do tutor e do monitor, que integrados e agindo 

em sintonia fina constituem uma �via de mão dupla�, por onde fluem os conteúdos 

curriculares, as atividades didático-pedagógicas e outras informações capazes de 

envolver o corpo discente no processo dialógico de ensino-aprendizagem, cuja 

finalidade é o compromisso com a construção do conhecimento e a formação de 

autores cidadãos, expressão cunhada por Barbosa (1998),  que afirma:  

 

Autor-cidadão significa referir-se a esta árdua e complexa tarefa 

mobilizadora do sujeito como um todo se se propõe formá-lo (formar-se) 
para uma maneira �integrada� de atuar no mundo, de se posicionar no 

público, de se comportar no privado, de agir no trabalho, no sindicato, na 
igreja, de tratar o filho, o marido, o namorado, a empregada ou 
empregado, o adolescente, a criança; maneira �integrada� de expressar 

os próprios sentimentos; de amar, de imaginar, de propor sonhos, 

objetivos, estratégias (...) de desejar112. 

A fim de que o papel do tutor, seu perfil mínimo e suas atribuições sejam 

compreendidos como relação sistêmica com outros atores e autores (professor, 

monitor e alunos), torna-se necessário um breve relato das outras funções 

presentes no sistema tutorial, como apresento a seguir. 

 

 

 

 

                                                 
112 BARBOSA, J.G. (coord.). op. cit., p. 8. 
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3.2.1 Do Corpo Docente 

 

Os professores são responsáveis por gerenciar os conteúdos programáticos 

dos módulos onde estão inseridas as temáticas por área de atuação, criar as tele-

aulas, desenvolver os conteúdos oferecidos no guia de estudos, apresentar os 

materiais a serem disponibilizados para o aluno no ambiente virtual de 

aprendizagem (AVA), indicar leituras e o lugar onde o aluno pode encontrá-las 

(sites, bibliotecas virtuais, guia de estudos etc.), ou disponibilizar textos, sons e 

imagens no SIGA (Sistema Integrado de Gerenciamento de Aprendizagem), 

sistema este criado e administrado pela própria instituição.  

É responsabilidade do docente organizar todo o desenvolvimento semanal 

do aluno através de uma planilha, também disponibilizada no SIGA, onde constam 

os fóruns e as atividades a serem desenvolvidas pelos alunos com as referentes 

cargas horárias para cada tarefa ali descrita, sejam simples leituras, pesquisas, 

participação nos fóruns de debates etc. Obviamente, é o docente quem apresenta 

ao vivo a sua aula � via satélite � em data e horário marcado, em encontro virtual 

com os alunos, que presentes nos pólos regionais assistem a tele-aula, em sala 

de projeção, participando da mesma em interação com o professor, respondendo 

questões propostas ou vice-versa, encaminhamentos feitos por meios eletrônicos.  

O professor é um especialista na área de atuação responsável pelo 

conteúdo curricular e por todas as questões didático-pedagógicas referentes ao 

tema que lhe foi atribuído no módulo. Há uma relação hierárquica entre os 

docentes e a coordenação que responde por todos os módulos oferecidos no 

curso. 
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3.2.2 Do Monitor 

 

O Monitor é um profissional contratado nos pólos para acompanhar e 

assessorar tecnicamente os alunos, ajudando a proporcionar o bem-estar dos 

alunos e a sua motivação para o dia de aula. 

Pesquisadores do Laboratório de Ensino a Distância (LED), da 

Universidade Federal de Santa Catarina, diferenciam as funções do monitor e do 

tutor e destacam a função da monitoria trazendo uma afirmação que pode auxiliar 

a minha exposição: 

O primeiro trabalha principalmente a questão operacional e de acesso 

tecnológico, sem se envolver com as questões de conteúdo e avaliação 

da aprendizagem, mas exerce importante papel na socialização e 

motivação dos alunos113. 

Complementando o acima citado, o texto diz que, �(...) os monitores atuam 

como �agentes catalisadores� na manutenção das comunidades virtuais de 

aprendizagem que os envolvidos nesta experiência de EAD compõem� 
114. 

 

Os monitores preparam os equipamentos a serem utilizados pela 

comunidade aprendente, acolhem os alunos para as tele-aulas, informando-os 

sobre as atividades daquele dia a serem realizadas no laboratório de informática, 

registram as presenças dos mesmos e procuram mantê-los atentos ao programa 

que está proposto. O monitor não é necessariamente um docente, não atua 

                                                 
113 SILVA, Marco (org.). Educação Online. São Paulo: Loyola, 2003, p. 330. 
114 Op. cit.. p. 336. 
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promovendo o aprendizado curricular, embora seja importante no processo de 

ensino aprendizagem à medida que mantém as condições mínimas necessárias 

para que o aluno assista a tele-aula e possa fazer as atividades propostas: �Tanto 

na internet como na videoconferência, as equipes de monitoria são responsáveis 

pelo contato com os alunos e professores, com objetivo de manter a comunicação 

entre os envolvidos e o engajamento dos alunos no curso�115. 

Descritas as atividades básicas das funções do docente e de monitoria 

exercidas no sistema de orientação acadêmica e verificadas as devidas 

importâncias destes atores-autores, passemos ao papel do tutor no projeto de 

EAD da Umesp.   

 
3.2.3 Do Tutor 

 

Ao descrever abaixo as exigências para a função do tutor, conforme o 

projeto da Umesp para EAD, acrescento ao texto algumas informações de minha 

experiência prática nesta área. Isso porque o projeto pedagógico previu o máximo 

possível de possibilidades de atuação dos tutores, no entanto o dia a dia revelou 

outras necessidades, as quais trago como contribuição no uso de apontamentos 

que são frutos das discussões nas aulas presenciais dos três cursos para a  

formação de tutores (citados no primeiro capítulo), das minhas experiências em 

tutoria no curso de pedagogia a distância da Umesp,  dos diálogos a partir de  

fóruns oferecidos no ambiente virtual de aprendizagem, e das reflexões no curso 

                                                 
115 SILVA, Marco, op. cit., p. 336. 
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de mestrado.  Essas anotações são parte de um �jornal de pesquisa�116 e outra 

parte delas estão disponíveis como material didático do próprio curso de �tutoria 

em EAD�. 

Como veremos a seguir, o projeto pedagógico-EAD da Umesp é descritivo 

em relação às atividades a serem cumpridas pela tutoria. Conforme as 

proposições da universidade, essas são as exigências cobradas de seus 

contratados para o exercício desta importante função. Destaco que no capítulo 

seguinte há a intenção de discutir, por exemplo, a relação do número de alunos 

para cada tutor e o número de horas necessárias para a realização de todas as 

tarefas próprias da função; reflexões sobre este e outros temas correlatos são 

importantes e necessários. 

 

3.2.3.1 Atividades diárias 

 
 Motivar a participação dos estudantes através de breves textos 

provocativos e motivadores pela caixa de mensagens ou outras 

ferramentas disponíveis. 

 Estimular o diálogo entre alunos pelos mesmos meios anteriores. 

 Responder às dúvidas apresentadas pelos alunos, no que se refere ao 

curso, ao conteúdo dos temas desenvolvidos nas tele-aulas. 

 Verificar diariamente a caixa de mensagens, pela qual o alunado se 

corresponde com o tutor. 

                                                 
116 Não tenho propriamente um jornal de pesquisa, mas anotações sobre idéias e pensamentos que 

reputei como importantes e, por receberem algum destaque nas minhas reflexões pessoais, as 

registrei em meu caderno de uso no curso de mestrado. 
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 �Ouvir� os reclamos referentes a problemas técnicos e burocráticos, 

encaminhando as reclamações e, se possível, os próprios alunos aos 

departamentos e setores competentes que possam dirimi-los. 

 Participar dos fóruns ativamente, incentivando os debates entre discentes. 

 Verificar no sistema se os alunos estão postando as atividades propostas 

para a semana. 

 Fazer as leituras das atividades postadas pelos alunos para aceitá-las ou 

solicitar correções e reenvio, se necessário, ou recusá-las. 

 Estar atento à produção dos textos pelo alunado, a fim de verificar se de 

fato são da lavra do aluno ou se são cópias de textos postados em sites, de 

artigos, de livros etc. 

 

3.2.3.2 Atividades duas vezes por semana 

 

 Dar feedback para o professor sobre as atividades desenvolvidas pelos 

alunos. 

 Manter contato com os demais tutores para compartilhar dúvidas, 

dificuldades e socializar soluções de problemas, criando uma comunidade 

reflexiva. 

 Manter contato com o pessoal do suporte técnico para dirimir dúvidas sobre 

o sistema ou para apontar as dificuldades que porventura os alunos tenham 

com o mesmo. 
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3.2.3.3 Atividades semanais ou até dois dias antes do término do prazo da 

atividade 

 
 Acompanhar o aproveitamento dos alunos e dar feedback aos mesmos. 

 Enviar mensagem aos alunos que ainda não entraram no sistema para 

postar as atividades solicitadas pelo professor. 

 Entrar em contato com monitores e solicitar que se comuniquem com os 

alunos que não entraram no ambiente desde a penúltima tele-aula (mais de 

uma semana). 

 

3.2.3.4 Atividades para o dia anterior às tele-aulas 

 
 Passar para o professor a síntese das principais questões e discussões dos 

alunos para o professor comentar na próxima tele-aula. 

 Estudar o conteúdo e a dinâmica da próxima tele-aula. 

 

3.2.3.5 Atividades nas tele-aulas 

 
 Orientar os monitores de pólos sobre as atividades da tele-aula e pós tele-

aula em inserção ao vivo, via satélite que precede a tele-aula. 

 Assistir a tele-aula. 

 Participar da tele-aula auxiliando o professor durante a apresentação da 

mesma, sintetizando as dúvidas dos alunos para serem respondidas ao 

vivo. 
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 Dar retorno aos pólos de sua responsabilidade sobre as questões que 

porventura não foram tratadas ao vivo, após obter resposta do professor 

sobre elas. 

 Desenvolver as atividades pós tele-aula, conforme orientação do professor. 

 

3.2.3.6 Atividades mensais 

 
 Acompanhar e registrar o progresso de cada aluno. 

 Preencher os registros acadêmicos relativos aos alunos sob sua 

responsabilidade. 

 Comunicar o aluno as datas de provas presenciais e possíveis atividades 

de recuperação em cada módulo. 

 

3.2.3.7 Atividades no final de cada módulo 

 
 Apresentar relatório por aluno sobre seu aproveitamento no módulo e o que 

ele pode fazer para recuperar o que ficou faltando, definindo com o 

professor o prazo de entrega desse relatório (máximo de uma semana após 

o término do módulo). 

 Comunicar ao aluno as atividades de recuperação e seus prazos legais. 

 

3.2.3.8 Atividades permanentes 

 
 Participar das reuniões de colegiado do curso. 

 Participar de reuniões entre tutores da mesma área. 
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 Participar das reuniões entre tutores e coordenação. 

 Ler com antecedência o conteúdo das próximas duas semanas e tirar 

dúvidas com o professor. 

 Identificar os problemas que afetem a aprendizagem e comunicar 

imediatamente ao professor e ao coordenador do curso. 

 Receber os trabalhos dos alunos e colaborar na análise do progresso dos 

alunos sob sua responsabilidade, conforme orientação do professor. 

 Confirmar prazo definido pelo professor. 

 Identificar problemas que afetem o bom desenvolvimento do curso e 

comunicar imediatamente ao coordenador. 

 

Deve-se considerar que estas proposituras constantes do projeto 

pedagógico de EAD poderão ser alteradas e/ou desenvolvidas à medida que a 

prática cotidiana demonstre suas ineficiências  e/ou qualificações.  

A tutoria não pode ficar atada, presa, a leis e controles burocráticos que 

impeçam o desenvolvimento dos alunos.  A maleabilidade das competências não 

pode, por outro lado, significar uma trajetória independente de cada tutor, apenas 

e tão somente sinalizar a possibilidade de criação de soluções diante de uma 

situação inusitada e não prevista nos manuais de atribuições da tutoria. Isso deve 

acontecer sempre em reflexão coletiva com os demais tutores, os professores, a 

coordenação e se possível com os monitores.  

O projeto de EAD na Umesp é fruto de pesquisas, já apontadas neste texto 

no capítulo 1, em sua história e nos relatos de Perrotti e Vigneron (2003). Embora 

a implantação dos cursos de graduação em EAD na Umesp esteja atrelada a um 
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trabalho de quase 20 anos de pesquisas, e a uma sucessão de decisões que 

criaram as condições para que a EAD viesse a ser realidade e recebesse do MEC 

as devidas autorizações, ainda há muito que pesquisar e construir para que sejam 

mantidos os atuais níveis de qualidade e aumentá-los em futuro próximo, com a 

finalidade de cumprir o papel educacional que a instituição tem na sociedade, 

principalmente considerando seu viés confessional. 

Para tanto, não se pode perder de vista a necessidade de acompanhar com 

investimentos as NTIC, mas, em tempo algum, relegar a segundo plano o 

investimento em profissionais capacitados nos três grandes segmentos já citados: 

acadêmico, tecnológico e administrativo. 

Portanto, investir na formação e capacitação contínuas do tutor é 

inegavelmente uma política institucional primária da qual não se pode abrir mão 

em virtude da qualidade que se pretende ter na Universidade.  

Há, sem dúvida, questões relevantes a serem tratadas, tais como o número 

ideal de alunos por tutor e o número de horas ideal para o trabalho dos tutores, a 

qualidade técnica dos pólos, o treinamento de monitores, o desenvolvimento do 

ambiente virtual de aprendizagem, a qualificação de tutores e monitores e outros 

tantos temas que devem ser alvo de estudos, pesquisas e análises para que o 

projeto se efetive com muita qualidade, sendo um diferencial em relação aos 

demais cursos de EAD oferecidos no país. 

As proposições do sistema de orientação acadêmica e as concepções 

antropológica, gnosiológica e política que a Umesp afirma através de seu PPI e 

seu projeto pedagógico de EAD nos propiciam uma reflexão e discussão muito 

interessante sobre o perfil de tutor e das devidas competências que se fazem 
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necessárias para atender as exigências de formação do aluno desejado pela 

instituição; o que faremos no próximo capítulo. 
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4. PROFESSOR-TUTOR NA EAD UMESP 

 
�O tutor é o tênue fio de ligação entre os 

extremos do sistema instituição-aluno.� 

 
(Mathias Gonzáles) 

 
 

Globalização e neoliberalismo são dois conceitos que orientam a atual 

caminhada da humanidade no século XXI. Estes conceitos definem e defendem 

proposituras políticas, sociais, comerciais, tecnológicas, econômico-financeiras, 

educacionais e teológicas. 

Reconhecemos que vivemos o frisson da globalização e das proposições 

do neoliberalismo, que impõe à sociedade contemporânea uma série de 

contingências. Isso não significa que devamos nos furtar ao direito de tecer uma 

análise crítica consistente ao movimento das progressões mundiais, nas distintas 

áreas da vida humana, influenciadas que estão pela globalização com fortes 

influências neoliberais.  

No entanto, uma crítica consistente exige conhecimentos e leituras plurais 

visto a complexidade social na qual estamos inseridos. Para tal, o referencial 

teórico proposto pela abordagem multirreferencial possibilita que a academia e a 

sociedade se manifestem e contribuam para a formalização de uma reflexão 

profunda do momento que vivemos. Portanto, não será neste capítulo que 

pretensiosamente iríamos esgotar a temática pertinente à tecnologia e a 

implicação dos sujeitos, em virtude da relatividade presente nesta discussão. 

Isso significa que não se pode tentar abarcar, em um único texto, todas as 

demandas próprias das reflexões sobre um objeto de pesquisa. Sendo assim, os 
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processos de apreensão e aprendizagem da tecnologia estarão sempre prontos 

para sofrer novas pesquisas, questionamentos e reflexões.   

Desejoso de contribuir com a educação neste país e tendo por objeto de 

estudo a formação do sujeito em educação a distância, pela mediação do 

professor(a) tutor(a),   opto por um olhar plural sobre as questões que envolvem 

as novas tecnologias de informação e comunicação (NTIC�s) e as implicações dos 

sujeitos presentes na EAD (professores, alunos, professores-tutores, monitores, 

técnicos e administrativos). Proponho uma reflexão crítica inicial que contribua 

com o desvelar dos caminhos a seguir por esta modalidade de ensino, a EAD, 

deixando em aberto muitas questões que por si só demandam outras pesquisas. 

O século XVI despertou quando um movimento importante estava em 

curso: a revolução comercial. Não foi um movimento puramente comercial, mas 

expansionista e neocolonialista que trazia em seu bojo o desejo de conquistas dos 

países de centro estabelecidos geograficamente no velho mundo, a Europa. 

Esse movimento é lido hoje como um movimento de mundialização, de 

domínio de culturas ditas civilizadas sobre culturas autóctones chamadas de 

primitivas ou selvagens. Neste contexto, o desejo de conquista impõe sobre os 

colonizados uma cultura cristã de cunho católico, com uma educação catequista 

forjando novos cristãos em meio a um conflito de culturas. Esse movimento 

iniciado no século XV gerou as grandes navegações e as descobertas de novas 

terras, esses fatos foram, sem dúvida, ferramentas do processo de comércio 

exterior do mundo europeu e da mundialização das culturas européias, que deram 

início ao que hoje chamamos de globalização. 
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O processo vivo que se estabelece a cada dia entre nós chamado de 

globalização tem características ideológicas muito próximas das que podemos 

pesquisar no processo de mundialização de séculos atrás. Dentre essas 

características, novamente temos as questões dos mercados mundiais (indústria e 

comércio), do câmbio (relação entre moedas e fluxo de capitais), as questões de 

ordem cultural (primeiro mundo exporta cultura para os países em 

desenvolvimento e para o terceiro mundo), as questões religiosas e a grande 

influência nos meios educacionais.  

Dados oferecidos pelo professor Antonio Teodoro (Universidade Lusófona � 

Portugal), em palestra proferida em 23 de maio de 2006 sobre o tema 

Globalização no programa de mestrado em educação na Universidade Metodista 

de São Paulo (Umesp), dão conta que a globalização ocorre em diversas áreas 

das quais destaco117: 

 

Economia � O capital não é localizado. O fluxo de capital distribui-se por qualquer 

parte do mundo por grandes empresas que operam os fundos, ações, 

previdências etc. As empresas passam de multinacionais a transnacionais e o 

capital (dinheiro) está se tornando virtual com os créditos nos �cartões de plástico�, 

ações que já não existem no papel, estão certificadas virtualmente.  

 

Movimentação de pessoas � Dois movimentos importantes de pessoas merecem 

registro: primeiro, a migração de milhões de pessoas do hemisfério sul para o 

                                                 
117 Os dados ora apresentados neste texto fazem parte de minhas anotações pessoais, colhidas 
durante a apresentação da palestra do professor Antonio Teodoro.  
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norte em busca da teológica Canaã ou do Eldorado; segundo, o turismo efetuado 

por outros milhões de pessoas no sentido inverso, movimento do centro para as 

semiperiferias e periferias, do norte para o sul.  

 

Comércio Mundial � As questões relativas ao direito do comércio geradas por 

impasses entre nações ou grupos comerciais e industriais são solucionadas por 

organismos supramundiais, como a Organização Mundial do Comércio (OMC). 

Outro exemplo é a criação de áreas de livre comércio, como o mercado comum 

europeu e o mercosul.  

 

Tecnologias de Informação e Comunicação Mundial � As NTIC produzem um 

contexto globalizado, ao �zapear� os canais das televisões de vários países pelo 

sistema a cabo ou via satélite. Verifica-se que as imagens e notícias são iguais ou 

semelhantes, com pequenas variações de informações ou de ângulos das 

imagens oferecidas. Tornou-se possível rastrear informações de diversos teores 

através da internet (de inspiração e criação militar), que proveu o mundo de redes 

de conhecimento que em tempo real colocam o homem em contato com a 

informação em qualquer parte do planeta terra. 

Nas passagens dos séculos XIX para o século XX e deste para o XXI há um 

grande desenvolvimento científico, as ciências exatas, biológicas e humanas 

florescem como antes não puderam por questões de ordem ideológico-religiosas, 

entre outras. Este salto proporciona aos idealistas da globalização recorrer às 
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ciências para propagarem seu projeto de Aldeia Global118, como cunhou Marshall 

McLuhan119 exportando tecnologias especialmente das áreas de comunicação e 

informações.  

A perspectiva que temos da globalização, via tecnologia, é aparentemente 

positiva à medida que as mesmas estão a serviço do homem e da sociedade. No 

entanto, há uma pequena parcela da sociedade que de fato tem acesso às novas 

tecnologias em função de seu alto custo, ou quem sabe afirmar de seus altos 

lucros. Sancho, Hernandez e colaboradores afirmam uma nova forma de 

discriminação social presente na globalização: 

A falta de acesso a estas tecnologias ou a falta de conhecimento para 
chegar a esta inesgotável fonte de conhecimentos e serviços é uma 

causa importante de nova discriminação social, de uma nova 

marginalização
120. 

 
O capital mundial e o mercado criam e recriam uma nova proposta 

teológica, deuses que exigem rituais, oferendas e veneração. As tecnologias 

produzem em grande velocidade novas ferramentas para a comunicação, atraindo 

fiéis e tirando-lhes os parcos recursos por meio de sacrifícios vivos feitos a esses 

mesmos deuses: capital e mercado. Não há como negar que são deuses 

sedutores, que suas celebrações cúlticas são avalizadas por um grande número 

de seguidores que esperam com ansiedade a proposta de uma nova tecnologia 

                                                 
118 McLuhan http://pt.wikipedia.org/wiki/Marshall_McLuhan: �Aldeia global quer dizer simplesmente 
que o progresso tecnológico estava reduzindo todo o planeta à mesma situação que ocorre em 

uma aldeia, ou seja, a possibilidade de se intercomunicar diretamente com qualquer pessoa que 
nela vive.�.   
119 Op. cit. 
120SANCHO, Juana Maria; HERNÁNDEZ, Fernando & Colaboradores. Tecnologias para 

transformar a educação. Porto Alegre: Artmed, 2006, p. 135. 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Marshall_McLuhan
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em seus celulares, televisores de alta definição (sinal digital), dvd�s, ipods, mp3, 

mp4, notebook, palmtop, computadores de alta velocidade (corel duo), games etc. 

As relações chegam a ser doentias, alguns transformam-se em escravos 

dos deuses: capital e mercado. Eles, os deuses, não são inimigos entre si, atuam 

juntos, complementam-se, motivam-se, investem nas vidas dos seus escravos 

seguidores que demonstram incapacidade reflexiva e permitem que suas vidas 

sejam dirigidas, sem que se dêem conta que deixam de ser sujeitos para serem 

agentes dos deuses. Dito isto, alguém desavisado poderá pensar que a tecnologia 

é má. Não se trata de valorar os avanços científicos, mas de refletir sobre o uso 

dos mesmos e como estamos sendo cooptados ao uso de instrumentos de 

comunicação e informação como se fossem necessidades primevas, quando são 

na realidade necessidades criadas pelo mercado para que se consuma, em maior 

velocidade possível, novos equipamentos que enriquecem ainda mais as classes 

dominantes. O movimento de globalização em curso faz uso das tecnologias e nos 

remete ao uso delas, e elas de fato favorecem o bem-estar do ser humano quando 

este tem acesso às tecnologias nas diversas áreas do conhecimento. 

Por outro lado, o movimento de globalização acentua a complexidade 

presente nas relações entre os seres humanos e viabiliza os estudos sobre a 

complexidade, como afirma o professor Antonio Teodoro: �Enfatiza-se a 

complexidade e admite-se que os sistemas sociais humanos são os mais 

complexos de todos os sistemas
�121. 

 

                                                 
121 TEODORO, António. Globalização e educação � políticas educacionais e novos modos de 

governança. Instituto Paulo Freire. São Paulo: Cortez, 2003. p. 114. 
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A complexidade está presente inequivocamente na educação. A educação 

é um dos campos em que as NTIC�s (novas tecnologias de informação e 

comunicação) são bem vindas e muito úteis no processo ensino-aprendizagem de 

todos os que desejam aprender, que buscam construir o conhecimento e não 

apenas na estrutura colegial convencional ofertada às crianças, adolescentes, 

jovens e adultos pela educação formal. As NTIC�s têm possibilitado avanços 

importantes na educação, no entanto, elas passam a ser parte do intrincado tecido 

das relações humanas, somam-se à complexidade das relações presentes na vida 

humana, nas organizações, na política etc. 

Uma das questões complexas, importantes, a ser discutida no seio da 

educação é a inclusão da maioria de pessoas do ensino básico no nível superior, 

atendendo crianças, adolescentes, jovens e adultos alijados do acesso às 

tecnologias de informação e comunicação em virtude da pobreza e da falta de 

políticas públicas de implantação e manutenção de equipamentos nas escolas, 

oferecendo livre acesso aos seus freqüentadores. Almeida sinaliza esta questão 

afirmando: 

Mesmo a informática aplicada à educação tende a ser um modo de 

rearticulação do poder da burguesia na educação, um modo de retomar 

os benefícios da instrução para projetos de maior participação e controle 

desta classe na cultura122. 

 
A modalidade de ensino conhecida como EAD (Ensino a Distância) é uma 

das áreas da educação de maior interesse nas NTIC�s, pois no presente momento 

                                                 
122 ALMEIDA, Fernando José. Educação e informação: os computadores na escola. São Paulo: 

Cortez, 2005, p. 54. 
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o uso das mesmas favorece a criação e operacionalização de cursos a distância, 

seja em nível técnico, superior e até em pós-graduação. Essas possibilidades 

geradas pela EAD aproximam dos saberes as pessoas de regiões que estão 

distantes das grandes universidades e viabilizam a estes o ingresso ao mundo da 

educação formal via satélite, por exemplo. Se por um lado a EAD aproxima 

pessoas da construção do conhecimento, há que se perguntar como são formados 

os sujeitos nesta modalidade de ensino. A pergunta fundamenta-se no fato que 

professores  e  alunos não se encontram presencialmente. Esse contexto revela a 

complexidade em que está envolta a EAD e ao mesmo tempo possibilita uma 

resposta aparentemente simples, como propõe Villardi e Oliveira: 

É possível perceber que as tecnologias de informação e comunicação, 

com destaque para o computador, assim como a Educação a Distância 

propiciam, de forma progressiva, todas as formas de interação (desde a 

síncrona, quando o grupo interage ao mesmo tempo e no mesmo lugar, e 

a forma semipresencial, que permite a interação in loco, até a 

modalidade assíncrona distribuída, em que a interação ocorre em 

diferentes tempos e lugares � como nos chats), permitindo sempre o 
encontro educacional pleno123. 

O encontro educacional pleno é discutível porque o mesmo acontecerá na 

dependência dos interesses de alunos e professores em formalizar a criação de 

uma comunidade de aprendentes. Aflorada a complexidade presente na 

globalização e nas tecnologias, é preciso haver uma cumplicidade entre 

professores(as), professores(as) tutores(as), monitores(as) e alunos(as) com o 

desejo de construir o conhecimento. Neste ponto, encontram-se vários conceitos 

importantes que necessitam atenção para aprofundar a reflexão, entre eles cito: 

                                                 
123 VILLARDI, Raquel; OLIVEIRA, Eloiza Gomes. Tecnologia da educação: uma perspectiva sócio-

interacionista. Rio de Janeiro: Dunya, 2005, p. 26. 
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complexidade, hipercomplexidade, alteridade, alteração, negatricidade, instituição, 

instituinte, cidadania, autoria, implicação, entre outros124.  

Para a continuidade reflexiva deste texto haverá destaque apenas de um 

dos conceitos supracitados, o de implicação.  

Para compreendermos a implicação é necessária uma breve reflexão sobre 

a relação entre sujeito e objeto de pesquisa ou entre o pesquisador e o objeto 

pesquisado. As propostas mais conservadoras de educação colocam distantes os 

sujeitos (alunos) e objeto de estudo, como se não houvesse interferências entre os 

mesmos na construção do conhecimento. Esta postura é uma herança das 

disciplinas chamadas �duras� (matemática, física, química), que se apropriam em 

laboratório da condição de distanciamento do objeto pelo pesquisador por 

tratarem-se de objetos inanimados, sem vida própria. Na proposição de pesquisa 

educacional, René Barbier usa o termo Pesquisa Ação-Existencial porque não é 

possível ver o objeto de estudo a não ser que se enxergue o ser humano que está 

frente a frente com o pesquisador. Nestes termos ele define idéia de implicação 

como: 

(...) um engajamento pessoal e coletivo do pesquisador em e por sua 
práxis científica, em função de sua história familiar e libidinal, de suas 

posições passada e atual nas relações de produção e de classes, e de 

seu projeto sócio-político em ato, de tal sorte que o investimento, que é 

necessariamente a resultante disso, é parte integrante e dinâmica de 

toda atividade de conhecimento125. 

 

                                                 
124 Os conceitos citados são importantes no referencial teórico escolhido: a multirreferencialidade. 
125  BARBIER, René. op.cit., p.101. 
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Portanto, a relação entre sujeito e objeto em educação é uma situação de 

implicação de ambos, porque estão envoltos em mundos psico-afetivos, nas 

histórias de vida, nos temores adquiridos, nos desejos conscientes e 

inconscientes, nas opções e ações políticas, no fator profissional, nas expectativas 

elaboradas (desejos, sonhos e ideais), conforme definiu Barbier e redefiniu 20 

anos depois, tornando-a mais compreensível e não menos profunda126.  Para 

Barbosa (1998), a interação na relação educativa é uma construção que impõe 

algumas implicações. 

Implicações, no caso, já significa dizer-se implicado, descobrir-se, 
permitir-se entrar em contato com o processo de transferência e contra 

transferência que se estabelece como condição para que a própria 

relação educativa se instale.  (...) O professor-educador que não seja 

capaz de lidar internamente e em profundidade consigo mesmo não se 

encontra aparelhado para proporcionar experiência semelhante a uma 

outra pessoa humana; não será capaz de proporcionar ao educando uma 

experiência de implicação consigo próprio quem não foi capaz de 
experimenta-la em si127. 

A educação é mestra em colocar frente a frente indivíduos em processo de 

construção do conhecimento e da própria vida, implicados e implicando-se um ao 

outro. Barbier afirma que o pesquisador está implicado nos mesmos moldes do 

EU/TU buberiano, onde as presenças dos sujeitos são estimuladas uma ao outro e 

vice-versa128.  Na EAD a questão espacial não diminui este processo de 

implicação, pois as tecnologias aplicadas à educação mantêm a questão temporal 

muito presente. No projeto de EAD-Umesp as tele-aulas desenvolvidas e 

apresentadas em estúdio de televisão, em tempo real, via satélite, proporcionam a 

                                                 
126 O conceito de implicação revisto por Barbier já foi citado na introdução, na p. 18. 
127 BARBOSA, J.G., (coord.). op. cit., p. 9. 
128 Estas afirmações são resultantes da experiência pessoal como professor tutor no curso de 

pedagogia oferecido a distância pela Universidade Metodista de São Paulo, desde que a primeira 

tele-aula do curso foi ao ar (ao vivo), em agosto de 2006.  
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interação dos alunos em inserções durante a exposição do professor, que 

responde ao vivo essas participações vindas dos pólos regionais. Outras 

ferramentas como fóruns ou chats colocam �frente a frente� o alunado com seus 

professores(as) tutores(as), através de um ambiente virtual de aprendizagem 

(AVA). E, ainda, com a possibilidade de envio e recepção de mensagens entre 

alunos(as), professores(as), professores(as) tutores(as)129, coordenadores(as), 

monitores(as) e outros setores da universidade, via internet, se estabelece uma 

comunidade aprendente por meio da qual o conhecimento vai sendo construído 

coletiva e individualmente; apesar da distância entre os sujeitos os mesmos estão 

implicados. 

Professores(as) e alunos(as) nos moldes cartesianos atuam como se 

fossem independentes, incapazes de participar da vida um do outro, mas a própria 

história humana verifica a imprecisão desta afirmativa, quando nos lembramos 

com carinho daquela professora primária com quem nos identificamos porque era 

atenciosa ou porque era rígida conosco; revelada está a implicação, gravada na 

biografia. 

A educação presencial sempre prezou pelo �olho no olho�. No entanto, não 

explorou com sabedoria e pluralidade esta questão; por outro lado, a 

multirreferencialidade mostra-se capaz de incitar o olhar plural mesmo nas 

relações a distância, que é diminuída pelas novas tecnologias de informação e 

comunicação.  

                                                 
129 Neste capítulo, ao tratar do Sistema Tutorial, defenderei esta nomenclatura por compreender 
que é mais adequada para descrever as funções exercidas por estes profissionais. 
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A EAD é uma modalidade de ensino que não suprime a implicação, e não 

poderia, pois as relações entre professores(as), professores(as) tutores(as), 

monitores(as) e alunos(as) acontece com muita intensidade. É verdade que em 

dimensão virtual, embora, neste caso, não se permita, ou possa, utilizar os cinco 

sentidos integralmente, a implicação é perceptível pela audição e visão (nas tele-

aulas), e pela linguagem escrita nos demais recursos oferecidos pelo Ambiente 

Virtual de Aprendizagem. Também os conteúdos são lidos, estudados e refletidos 

implicadamente sob a tutela da biografia de quem os escreveu, de quem os 

oferece e por aqueles que se apropriam deles, os leitores.    

A implicação também se faz presente no uso da própria tecnologia, é 

possível aos(as) professores(as) tutores(as) e professores(as) sondar nos alunos 

e alunas as questões relativas à facilidade ou dificuldade em lidar com a 

tecnologia,  o que revela uma parcela de sua vida, de sua formação, da classe 

social a que pertence, o seu grau de leitura e interpretação de textos, sua 

capacidade de compreensão e uso da plataforma de aprendizagem e dos 

equipamentos de informática. Ajuda a perceber (parcialmente) a visão de mundo e 

até � em muitos casos � a sua faixa etária. A tecnologia aproxima os(as) 

professores(as), professores(as) tutores(as) e alunos(as) de maneira que se torna 

possível perceber alguns aspectos da personalidade dos alunos e suas 

dificuldades com vocabulário, escrita etc., como podemos verificar no diálogo 

através de mensagens trocadas com uma aluna e por mim, o professor-tutor do 

curso de pedagogia a distância oferecido pela Umesp.  O nome da aluna e do pólo 

de origem são fictícios, foram mantidas as grafias originais. Seguem as 

mensagens: 
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08/12/2006 07:55 Joana, Bom dia! Li sua mensagem de 23/11 a semana 
passada. Quero tecer algumas considerações: PRIMEIRO você postou a 

mensagem para a Coordenadora, por isso ela não ficou visível para mim, 

isto provocou a demora de minha resposta. SEGUNDO � Revi todas as 
notas do pólo de Rio das Pedras inclusive a sua, referentes ao módulo I a 

respeito do qual  você faz sua reclamações. Seus arquivos enviados não 

puderam ser abertos, solicitei o reenvio, você reenviou para mim fora do 

prazo que era 31/10/2006 (conforme mensagem postada para todos os 
alunos e alunas em 08/11/2006 às 19:42). Entre os dias 08 e 10/11/2006 

li todas as atividades ainda pendentes e seus arquivos ainda não tinham 

sido reenviados, após ter lançado as notas referentes ao módulo, já no 

dia 13/11/2006 fiz uma verificação de todas as notas e encontrei seus 

arquivos (mais uma vez estavam ilegíveis e já fora de prazo). Por este 
fato sua média foi 2, um bom aproveitamento (50% visto que a média das 

atividades do módulo tinham valor absoluto igual a 4). As alternativas 

possíveis foram dadas, quero lembrar que esta atividade é referente ao 

módulo I  do dia 13/09/2006, os prazos oferecidos foram longos e nós 

tutores fomos ao nosso limite em relação a entrega das notas e suas 
publicações. Espero ter contribuído para tirar as suas dúvidas.  

Continuo a disposição. Um abraço.Tutor Marcos. 

08/12/2006 08:42 Joana, Bom dia! Você deverá realizar as atividades de 

recuperação dos módulos II e III que estarão disponíveis no SIGA na 2ª 
feira dia 11/12/2006, com prazo de entrega dia 14/12/2006. Quero 
lembrar que este prazo não será modificado. Tutor Marcos. 
 

09/12/2006 12:17 Marcos, Bom dia! Sinto pelo ocorrido, mas tenho 
certeza que reenviei minhas atividades no dia certo, só me restavam as 2 

que deram problemas e foi reenviadas no dia 31/10/06 no mesmo dia 
e  no mesmo computador que reenviei o da minha colega de curso, no 
entanto foi eu quem  fiz e ela ficou do lado e somente o dela abriu, 
Marcos sempre faço pesquisa, tenho meu material todo organizado, 

armazeno todas minhas atividades no computador e não entendo, mas 

vou fazer e entregar as atividades de recuperação e sou capaz de 

reverter meu quadro,  peço desculpa pela prova que elaborei fui levada 

pela emoção..., espero mudar meu conceito, pois sempre foi meu sonho 

estudar na metodista, mas a distância não permitia e mesmo com minhas 

dificuldades atuais não quero desistir, acredito nesse curso e vou até o 

final. Meu muito obrigado e tenha um bom final de semana. Abraço.     

 

11/12/2006 09:16 Joana, Bom dia! Gostaria de cumprimenta-la por sua 
atitude de garra e vontade de vencer. Agradecer porque você fez uma 

reflexão sobre o acontecido e percebeu que se tivesse feito uma boa 
prova poderia ter passado direto nos três módulos, estaria quase sem 

recuperações para fazer, você foi bem nos módulos II e III. Sei que você 

é capaz de reverter este quadro e sair vencedora nestes módulos e no 

curso como um todo. Estou torcendo por você e vou ficar feliz em receber 

suas atividades, corrigi-las e comunicar sua boa nota, porque você tem 

potencial para passar em todos os módulos. Entre no SIGA,  a atividade 
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tem o título de ATIVIDADE COMPLEMENTAR, faça as atividades com 
calma, releia tudo o que escrever e cuidado com o prazo que é até 

14/12/2006. Um abraço Tutor Marcos. 

13/12/2006 17:32 Marcos, Boa tarde! Quero te agradecer por tudo, 
espero ter alcançado meus objetivos, mas só pela sua atenção que foi 

disponibilizada em minha ajuda já demonstra minha gratificação, mais 

uma vez meu muito obrigado. Um abraço. 

14/12/2006 11:34 Joana, Bom dia! Eu  agradeço a sua compreensão e 

seu carinho com minha pessoa. Fico feliz por seu esforço 

e  perseverança e o carinho com a Metodista. Desejo a você e seus 

familiares um Natal cheio da Graça de Deus e um ano de 2007 cheio de 

esperança e realizações. Um abraço! Tutor Marcos
130. 

 

Com as afirmações acima e a troca de mensagens com a aluna, podemos 

concluir que a relação entre sujeitos � professores(as), professores(as) tutores(as) 

e alunos(as) � pode ser riquíssima, embora espacialmente não corresponda aos 

ideais educacionais dos séculos passados, ou seja o ensino presencial. Todavia, 

não se pode esquecer que este aluno está em formação em área específica, por 

este mesmo motivo os projetos pedagógicos de cada curso elencam os 

pressupostos desejáveis para a formação deste aluno que está a distância, em um 

sistema não presencial.     

Cabe aos(as) professores(as) e professores(as) tutores(as) contribuírem 

para que o aluno tenha o maior acesso possível a informações,  faça suas 

reflexões, sua leitura, sua hermenêutica e produza suas próprias conclusões sobre 

o conhecimento que está sendo construído. Neste aspecto, professores(as) e 

professores(as) tutores(as) coordenam,  cooperam e orientam o processo de 

formação e lidam com suas próprias implicações e as implicações dos alunos por 

vias virtuais em processo educacional de grande responsabilidade, visando a 
                                                 
130 Solicitei autorização da Pró-Reitoria para o uso dos diálogos via mensagens nesta dissertação. 

Anexo ao final desta, a solicitação e a autorização já citadas. 
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formação de profissionais da educação que, deseja-se, venham a considerar o ato 

educativo como um ato complexo, subjetivo, de relação entre sujeitos implicados, 

ativos, construtores do conhecimento, saltando de uma postura centrada na figura 

do(a) professor(a) e do(a) professor(a) tutor(a) para um colocar-se no processo de 

ensino aprendizagem como sujeito em constante formação, que é alcançado e 

requerido pela aprendizagem na relação com outros sujeitos, e sujeitos 

implicados. 

O grande desafio da educação, em todos os tempos, é contribuir com a 

formação de sujeitos que sejam autores-cidadãos, lido na ótica de Barbosa (2000): 

Autor-cidadão, portanto, é uma construção histórica, geográfica, social, 

psicanalítica, ecológica que, enquanto tal, exige �politização� não só de 

uma dimensão do sujeito, tal como a econômica ou política partidária, 

mas da vida em suas perspectivas, englobando seu modo de ser e de se 
expressar131.  

Portanto, estamos falando de sujeitos abertos, construtores dinâmicos de 

conhecimento pelo processo de constituição de autobiografia e conscientes da 

importância de sua participação na sociedade e na elaboração de um mundo onde 

haja melhores condições de vida e bem-estar em todos os aspectos, vivendo o 

�processo de transferência e contra transferência que se estabelece como 

condição para que a própria relação educativa se instale�, como já visto nas 

afirmações de Barbosa (1998), citadas anteriormente132. 

As novas tecnologias de informação e comunicação têm de fato um papel 

importante na nova configuração social que se vem implementando no mundo 

                                                 
131 BARBOSA, Joaquim Gonçalves; et. al. op. cit.,p. 90. 
132 BARBOSA, J.G., (coord.). op. cit., p.8. 
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pelo movimento de globalização e das políticas neoliberais como, também, têm 

influência na construção do conhecimento no processo de desenvolvimento dos 

sujeitos. Não há como negar que nos últimos 20 anos o progresso científico tem 

impulsionado ou favorecido essas mudanças, que chegam a todas as áreas do 

cotidiano e conseqüentemente à educação.  

Embora reconheçamos a importância do progresso científico e das NTIC e 

sua influência na educação, especialmente na EAD, não podemos perder de vista 

uma reflexão constante sobre os objetivos da educação, sobre os movimentos 

políticos, as políticas implementadas à educação e sobre os progressos científicos 

na área de informação e comunicação. A reflexão não pode ser ingênua e 

pretender-se neutra, deverá ser consciente, política e plural para enxergar a 

complexidade em que está inserido o ser humano e a própria educação, a fim de 

produzir melhorias no campo educacional. 

As NTIC são ferramentas importantes no novo contexto educacional 

brasileiro, têm aumentado as possibilidades na modalidade de ensino a distância, 

mas não podem solucionar a questão da subjetividade nas relações presentes 

entre os sujeitos (professores[as], professores[as] tutores[as], monitores[as] e 

alunos[as]). A subjetividade das relações humanas deve ser considerada na 

preparação dos cursos, no planejamento das aulas, na apresentação dos 

conteúdos e nas participações do alunado através dos contatos virtuais que 

ocorrem freqüentemente no processo educacional, seja via internet, ou outras 

possibilidades, que visam construir o conhecimento e contribuir na formação de 

autores-cidadãos.  
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Considerar a subjetividade é perceber a implicação de cada um dos atores 

presentes no processo educacional e a implicação com o próprio processo de 

ensino-aprendizagem e com as NTIC. 

 

4.1 Sistema Tutorial  

 

No projeto que a Umesp propõe para a EAD, a configuração descrita para a 

relação entre o(a) professor(a), o(a) professor(a) tutor(a) e o(a) monitor(a) é 

chamada de Sistema de Orientação Acadêmica133. 

Este sistema, como está denominado, não atende as reais necessidades 

existentes nas relações entre os atores envolvidos diretamente com o alunado.  

O(a) professor(a), o(a) professor(a) tutor(a) e o(a) monitor(a) são figuras que 

desenvolvem tarefas bem distintas, porém interligadas, cujo conjunto proporciona 

ao corpo discente as condições mínimas necessárias para que o mesmo possa 

construir o conhecimento. Caso estas relações compusessem apenas um sistema 

de orientação acadêmica não haveria necessidade de professores(as) tutores(as) 

para acompanhar os alunos. Orientações poderiam ser dadas por meios 

tecnológicos distintos a uma gama enorme de pessoas, sem que as mesmas 

necessitem de um acompanhamento analítico de sua caminhada, apenas 

precisariam da figura do(a) monitor(a) para lhes esclarecer alguma dúvida 

pertinente às orientações recebidas. 

                                                 
133 Projeto Pedagógico da Universidade Metodista de São Paulo, op. cit., p. 7. 
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 Portanto, as relações existentes entre as necessidades acadêmicas do 

alunado e a contrapartida da comunicação educacional por parte de 

monitores(as), professores(as) tutores(as) e professores(as) se dá por meio de um 

sistema, que é denominado  aqui de sistema tutorial. 

Um sistema tutorial é um conjunto de funções e de ações didático-

pedagógicas interligadas que produzem para o alunado as condições de estudo, 

de pesquisa, de reflexão sobre os conteúdos curriculares oferecidos, que permite 

avançar na construção do conhecimento, proporcionando �vôos� mais altos e 

longínquos, através da pesquisa, conforme o desenvolvimento de cada aluno. Por 

este motivo a figura do professor(a) tutor(a) é tão importante no sistema tutorial, 

pois sobre o mesmo estão postas as tarefas de acompanhar, motivar, mediar,  

orientar,  avaliar continuamente (e não apenas dar a nota, o registro de algum 

conceito) mas, compreender as percepções do aluno em relação aos conteúdos e 

como está se apropriando dos saberes.  Em suma, a análise contínua do aluno, a 

fim de ajudá-lo na construção do conhecimento, nas descobertas que lhe são 

pertinentes, e que venham a se destacar em função de suas implicações e história 

de vida. 

Diante do exposto, podemos iniciar uma rápida discussão sobre a mediação 

que ocorre entre os conteúdos propostos pelos temas curriculares, o(a) 

professor(a), o(a) professor(a) tutor(a), o monitor(a) e o corpo discente. 

Considerando que as ações de ensino-aprendizagem praticadas pelos 

profissionais envolvidos na relação direta com o(a) aluno(a) acontecem por 

mediação, cunhamos três expressões que expressam essas atividades: mediação 
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monitorial, mediação professoral e mediação tutorial.  Para melhor compreensão, 

abaixo as mesmas estão descritas. 

 

 Mediação Monitorial 

 

A mediação monitorial acontece, presencialmente, no pólo. A atuação do 

monitor é mediadora no que tange a organização das dimensões do espaço físico, 

dos recursos tecnológicos e do ambiente de estudos no pólo, para gerar as 

condições mínimas exigíveis de bem-estar ao aluno no processo de ensino-

aprendizagem, conforme Moran (2006) afirma: 

Também é importante ter um monitor em cada sala de aula para 

organizar os grupos locais, para preparar os alunos para alguma 
pesquisa inicial antes de uma aula expositiva, para organizar as questões 

e encaminhá-las para o professor na aula ao vivo e para complementar a 
interação posteriormente

134. 

  

O monitor é um técnico que auxilia o alunado no uso das tecnologias de 

informação e comunicação e repassa aos alunos e alunas orientações sobre o 

proposto para cada tele-aula e aula-atividade. Este profissional não atua 

diretamente no pedagógico, é um orientador de �infra-estrutura�, ou seja é ele 

quem registra a presença no aluno, auxilia na divisão e organização dos grupos 

para estudo, cuida da disciplina na tele-sala de aula, é responsável por cuidar dos 

horários de entrada e saída dos alunos, gerir os intervalos entre a tele-aula e a 

aula-atividade, orientar o discente  no uso dos equipamentos; é o ponto de contato 

                                                 
134 SILVA, Marco (org.). op.cit., p. 45. 
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do pólo com os professores(as) tutores(as) através de chat, recebe, aplica e envia 

para a sede (via malote) as provas presenciais e outros trabalhos solicitados 

pelos(as) professores(as).  

A mediação monitorial é gerenciadora da infra-estrutura necessária para 

que o alunado receba e participe ativamente da tele-aula, coordenando ações que 

permitam ao aluno realizar a aula atividade no pólo. 

 

Mediação professoral 

 

Por mediação professoral compreenda-se a relação existente entre o(a) 

professor(a)  e o corpo discente por meio da transmissão de uma tele-aula e da 

aula-atividade, eventos durante os quais o conteúdo temático é apresentado e 

aplicado.  Neste episódio relacional o(a) aluno(a) manipulará os oferecimentos dos 

temas curriculares em movimento inicial de apropriação do saber e construção do 

conhecimento.  

O(a) professor(a) não é um mero conteudista. Cabe a ele a 

responsabilidade de organizar os conteúdos temáticos, selecionar a bibliografia, 

preparar materiais auxiliares (sites, textos da lavra do próprio professor, relatórios 

de pesquisas, informes de artigos e outros), construir as atividades, tarefas e 

avaliações, elaborar temas para fóruns, apresentar pistas de estudos e assim por 

diante. Ademais, cabe ao professor elaborar textos, para a composição do guia de 

estudos, que servem de auxílio didático para a preparação dos(as) alunos(as) às 

tele-aulas que esse ministrará.  
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O guia de estudos é um livro didático de criação coletiva, interdisciplinar, no 

qual estão todas as temáticas referentes aos módulos pertinentes a um semestre 

de estudos em um curso de graduação.  

A tele-aula, fundamentada no guia de estudos, é um espaço rico de 

discussão de um tema com a interatividade do aluno que ocorre em breves 

reflexões propostas pelo professor, gerando respostas que chegam ao estúdio por 

meio de um chat, permitindo que ao vivo o aluno receba o retorno do docente. O 

chat é uma ferramenta que também permite ao aluno desde o pólo solicitar ao 

professor que re-explique ou retome alguma parte da temática que não ficou bem 

compreendida, ou fazer perguntas ao docente, interagindo com o conteúdo que 

está sendo proposto e debatido na tele aula. É interessante reafirmar que este 

processo acontece durante a tele-aula, ao vivo, em tempo real, via satélite, no 

caso do projeto EAD-Umesp. 

 

Mediação tutorial 

 

A mediação tutorial caracteriza-se pela relação existente entre o alunado, 

os(as) professores(as) tutores(as) e os temas curriculares propostos nos módulos 

do curso. Mediar é intervir na relação que existe entre o aluno e o conteúdo 

proposto pelos temas de estudo. Esta intervenção é oferecida ao aluno, ou 

solicitada por ele, a qualquer momento, no processo construtivo do conhecimento. 

Para exercer esta mediação é necessária: 

A capacidade para atuar como mediador e conhecer a realidade de seus 
alunos em todas as dimensões (pessoal, social, familiar e escolar) é de 
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fundamental importância para que, de algum modo, ofereça 

possibilidades permanentes de diálogo, sabendo ouvir, sendo simpático e 

mantendo atitude de cooperação, e possa proporcionar experiências de 

melhoria de qualidade de vida, de participação, de tomada de 

consciência e de elaboração dos próprios projetos de vida
135. 

 

O(a) professor(a) tutor(a) realiza esta mediação por meio de ações 

concretas de coordenação, cooperação  e orientação, como se seguem. 

 

4.1.1 Coordenação 

 

O(a) professor(a) tutor(a) coordena as ações de estudo. Para que isso 

aconteça, uma ação conjunta, participativa, entre o(a) professor(a) autor(a) da 

tele-aula e a equipe de professores(as) tutores(as) deve ocorrer,  a fim de que os 

objetivos a serem alcançados com a tele-aula, a aula-atividade e o planejamento 

semanal fiquem arranjados, organizados. Essas ações são as atividades, tarefas, 

pesquisas de campo, ou através da internet, ou de leituras apontadas na 

bibliografia já conhecida pelo aluno. 

El tutor es la persona idônea para indicar el mejor camino, para sugerir el 

más adecuado metodo para llegar a conseguir los objetivos propuestos; 

no debe, sin embargo, evitar al alumno su proprio y personal esfuerzo, su 
particular trabajo136. 

                                                 
135 GONZALEZ, Mathias. op. cit.,  p. 81. 
136 OLIVER, Araceli. La formación del profesor-tutor en un sistema de educación a distancia. La 

experiencia de la UNED � España � en la formación de sus profesores-tutores. Primer Talher 
Internacional de Educacion a distancia � Universidade de la Habana, Cuba, 1990, memoria (II 
parte), p. 12. 
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A metodologia proposta como auxílio ao(à) aluno(a) na construção do 

conhecimento é aplicada e acompanhada pelos(as) professores(as) tutores(as)  

através de exercícios e tarefas realizadas  ao longo da semana.  

Por meio de mensagens o aluno pode tirar suas dúvidas, bem como o(a) 

professor(a) tutor(a) pode enviar estímulos motivacionais à leitura, à reflexão e à 

construção de textos que resultarão na conclusão das tarefas e ou avaliações. Os 

trabalhos enviados são lidos, devolutivas são apresentadas, que podem ser 

comentários apreciativos, ou solicitação de complementação do exercício 

considerado incompleto, ou de aprofundamento da reflexão ou até mesmo recusa 

da atividade, quando a mesma está completamente fora do mínimo necessário 

exigível em seu enunciado. 

Com essa dinâmica avaliam-se freqüentemente as metodologias utilizadas, 

ao se perceber a ineficiência dos métodos empregados, em curto prazo de tempo 

é possível implementar ações que produzam melhores resultados no processo 

ensino-aprendizagem. Neste caso, o(a) professor(a) tutor(a) é determinante em 

seu trabalho mediador. 

 

4.1.2 Cooperação  

 

O processo ensino-aprendizagem exige que o(a) professor(a) tutor(a) esteja 

ao lado do aluno como ajudador ou auxiliador. Este é um papel indicativo da 

presença virtual dos(as) professores(as) tutores(as)  ao lado dos(as) alunos(as), 

proporcionado pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem. Garcia (1977) afirma esta 

necessidade do processo educacional, dizendo: �O conceito de educação como 
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processo considera que todas as fases da vida individual são importantes e 

igualmente merecedoras de atenção por parte da educação�137. E, ainda �(...) a 

psicologia nos mostra que a aprendizagem é uma progressiva interação de 

padrões que envolvem complexas operações, não podendo, portanto, ficar 

relegada a plano secundário
�138. 

Esta relação proximal entre professores(as) tutores(as) e seus �tutoriandos� 

é tarefa  de ordem psico-afetiva importantíssima na convivência virtual que 

proporciona o ato educacional intencional,  trata-se de cativar o(a) aluno(a) para 

uma �amizade educacional�
139, cuja relação de proximidade emocional tem por fim 

criar uma ambiente de confiança para favorecer a motivação nos estudos, a 

apropriação do saber, e gerar uma autoconfiança na construção do conhecimento. 

Ou como afirma Gonzalez (2005): 

A relação pedagógica conclama uma construção cotidiana. Sozinho, o 

aprendiz caminha vacilante, perdendo o rumo desejado. Nisso, o tutor 
pode ampará-lo, conduzi-lo e encaminhá-lo. À medida que o processo de 

aprendizagem se efetiva, a relação do aluno com o tutor muda, 

aprofunda-se, estreitando o laço afetivo e propiciando a permeabilidade 

educativa, uma vez que a Educação deve ser vista sempre como uma 

prática social ligada à formação de valores e práticas do indivíduo para a 

vida social, com possibilidade de ir em direção a uma maior autonomia, 

liberdade e diferenciação. Um caminho e uma alternativa, encontrados 

pelo tutor em EAD, para a consecução de sua missão educativa é a 

sedução pedagógica
140. 

 

                                                 
137 GARCIA, Walter E. Educação: visão teórica e prática pedagógica. São Paulo: MacGraw-Hill do 
Brasil, 1977, p. 14. 
138 Op.cit., p. 14. 
139 Este termo foi cunhado para expressar a proximidade que deve haver entre o aluno e o seu/sua 
respectivo(a) professor(a) tutor(a). O processo de construção da amizade entre aluno(a) e 

professor(a) tutor(a) diferirá daquele que ocorre no momento educacional presencial. Não refiro-me 
à qualidade ou profundidade da amizade em si, mas à diferença da construção deste momento por 

ser virtual.Cito, como exemplo, o diálogo descrito nesta dissertação que se encontra no capítulo 

anterior às páginas 116-117. 
140 GONZALEZ, Mathias. op. cit., p. 80. 
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4.1.3 Orientação 

 

As ações de orientação é que examinam cuidadosamente o �lugar� onde 

o(a) aluno(a) está no processo de construção do conhecimento, apontando a 

estes as possibilidades da caminhada para chegar aos objetivos propostos, 

sabendo que este não é o fim mas o início de uma nova jornada na construção do 

conhecimento.   Há que se registrar que como orientador(a) o(a) professor(a) 

tutor(a) trabalha as questões afetivas, familiares, profissionais e outras quando o 

aluno expõe suas necessidades. 

También entra dentro de la función orientadora del tutor la cierta 

comunicación existencial que debe establecer con el alumno, 

motivándole  y ayudándole a salvar los posibles baches psicológicos, 

decepciones, no infrecuentes en este tipo de enseñanza a distancia
141. 

O(a) professor(a) tutor(a) utiliza, via de regra, os meios tecnológicos (AVA, 

telefone, e-mail e outros)  para que a coordenação, a cooperação e a orientação 

aconteçam. Estas ações são envoltas pelas metodologias do ensino-

aprendizagem, pelas ações motivacionais, pela comunicação existencial e a 

convivência pela �amizade educacional�, caracterizando a mediação tutorial que 

responsavelmente participa com o aluno na construção do conhecimento. O(a) 

professor(a) tutor(a) é um caminhante virtual que está ao lado de seus 

                                                 
141 OLIVER, Araceli. op.cit. p. 12-13. 
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�tutoriandos�, no percurso de sua formação educacional superior em EAD, e como 

autores-cidadãos.   

O contato freqüente, através dos vários meios de comunicação e 

informação, oferecidos pelo ambiente virtual de aprendizagem criam o elo de 

ligação do aluno com o(a) professor(a) tutor(a) e a instituição, como afirma 

Gonzales (2005): 

No cenário da EAD, o papel do tutor extrapola os limites conceituais, 

impostos na sua nomenclatura, já que, em sua missão precípua, é 

educador como os demais envolvidos no processo de gestão, 

acompanhamento e avaliação dos programas. O tutor é o tênue fio de 

ligação entre os extremos do sistema instituição-aluno. O contato a 
distância impõe o aprimoramento e fortalecimento permanente desse elo, 
sem o qual se perde o foco142. 

Para que se compreenda melhor este importante papel desenvolvido 

pelo(a) professor(a) tutor(a) precisamos adentrar ao perfil exigível  para o 

desempenho da função tutorial.    

 

4.2 Perfil do(o) Professor(a) Tutor(a) 

 

A função tutorial coloca em evidência um profissional que está diretamente 

ligado ao trato do(a) aluno(a) de EAD.  

O projeto de EAD, conforme foi elaborado pela Umesp, trata este 

profissional como tutor(a). Em face à sua função, este título não está de todo 

equivocado, pois o tutor é aquele que acompanha, que guia os �tutoriandos�. No 

entanto, a função ocupada extrapola, e muito, ao guiar e acompanhar. Este 

                                                 
142 GONZALEZ, Mathias. op. cit.,  p. 80. 
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profissional coordena ações didático-pedagógicas, analisa tarefas, avalia 

situações de aprendizagem, motiva o aluno aos estudos, acompanha a vida 

acadêmica, responde aos anseios do alunado. É, também, o elo de ligação entre o 

professor autor das tele-aulas e o alunado, oferecendo informações importantes 

sobre o processo ensino-aprendizagem e como o mesmo está se desenvolvendo 

em cada pólo regional. 

A questão pertinente a ser tratada é a qualificação deste servidor da 

educação a distância que, por vezes, vê-se em situação de constrangimento 

porque é tido como um profissional de segunda categoria, conforme o depoimento 

registrado no questionário 3, anexo, onde uma professora-tutora afirma:  �Alguns 

professores tratam de iguais para iguais, outros tratam como �auxiliares��143.  A fala 

registra a pouca importância dada à função tutorial por alguns, no entanto a 

professora tutora em questão é graduada e Pós-graduada. O questionário 5, 

anexo, a professora-tutora demonstra a mesma preocupação referindo-se à 

relação com professores: �Também muito distante, eles nos vêem como os tutores 

que têm que trabalhar apenas�144. No entanto, também esta ela é graduada.  

As colocações acima demonstram que ainda é incompreensível para muitos 

docentes esta nova modalidade de serviço docente. Isso acontece porque estão 

em construção o perfil, as competências, o papel deste profissional. Este processo 

de construção demanda tempo, exige pesquisas, possibilita reflexões, permite 

experiências com novas práticas pedagógicas, obriga este profissional a ter 

                                                 
143 Questionário respondido pela professora-tutora e anexado a esta dissertação. 
144 Op.cit.. 
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�sensibilidade virtual�145 com o sujeito-autor que está por detrás de um texto, que é 

o(a) aluno(a). Um novo profissional está sendo forjado por uma realidade densa, 

na qual o meio relacional é a tecnologia. Um novo docente está em formação para 

dar respostas às novas necessidades educacionais. 

Não obstante, em casos esporádicos como os citados acima, fruto da 

incompreensão de um novo paradigma educacional, o(a) professor(a) tutor(a) é na 

verdade um(a) docente. Embora não atue diretamente frente às câmeras como 

propositor de conteúdos curriculares, é ele quem administra � pós tele-aula � o 

processo educacional de ensino-aprendizagem através do qual a construção do 

conhecimento se dará. Ele é um educador, afirmação que se faz, devido a 

natureza das atividades didáticas que desenvolve e das ações pedagógicas nas 

quais está envolvido diretamente, como por exemplo: apreciação e devolutivas 

das tarefas realizadas pelos(as) alunos(as), análise das avaliações modulares, 

participação na correção das provas presenciais, lançamento de notas e 

conceitos, auxílio ao professor autor das tele-aulas na confecção das aulas- 

atividades e outras. Para tanto, este profissional precisa estar muito bem 

qualificado na área em que irá atuar, além de necessitar de muito estudo semanal 

para dar conta de responder as questões pertinentes às temáticas desenvolvidas 

durante as tele-aulas e outras delas decorrentes que despertam no alunado o 

desejo do saber.   

                                                 
145 Sensibilidade virtual � habilidade para perceber as implicações do(a) aluno(a) através do meio 

tecnológico de comunicação e informação. As várias faces das implicações do alunado estão 

presentes nas entrelinhas de suas atividades, avaliações, provas presenciais, mensagens, e-mail, 
telefonemas. Não se pode ler os olhos porque não se podem vê-los, é preciso lê-los através, e 

além, das letras que compõem os textos de autoria do discente. É preciso ler-lhes a alma. 
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Portanto, o profissional que ocupa a tutoria não é mero tutor. É um docente  

preparado para o exercício da função, o magistério em EAD, este é: um(a) 

professor(a) tutor(a). 

Definindo-se que a tutoria deva ser exercida por um docente, se faz 

necessário pensar a formação mínima necessária que capacite este docente à 

modalidade de ensino a distância, nesta função específica denominada tutoria. 

        É perfeitamente defensável que a tutoria seja exercida por um(a) professor(a) 

tutor(a) em EAD, especialmente na proposta da Umesp, no qual o mesmo assume 

um papel mediador do processo de construção do conhecimento pelo fato de 

intermediar as ações de ensino aprendizagem entre o professor e o aluno, entre o 

aluno e o conteúdo curricular proposto, além da outra tarefa importante da tutoria 

que é ser um elo de ligação entre o aluno e a instituição.   

A tutoria, à medida que orienta, motiva, anima, questiona, acompanha, 

responde as questões propostas pelo aluno, avalia as tarefas e provas 

presenciais, discute o conteúdo com o alunado, contribui com a 

interdisciplinaridade e a transversalidade, pois tem condições de refletir com o 

discente temas correlatos ao currículo apresentados em módulos, identifica o perfil 

necessário para o exercício profissional.  

O(a) professor(a) tutor(a) é, também, um guia na construção que o aluno 

faz do conhecimento, como afirmam Liliana Dias Machado e Elian Castro 

Machado (2004): �A idéia de guia é a que aparece com maior força na definição da 
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tarefa do tutor. Podemos definir tutor como o �guia, protetor ou defensor de alguém 

em qualquer aspecto��146. 

Ele(a) é uma figura importante na condução do processo ensino-

aprendizagem porque tem domínio dos conteúdos propostos pelo(a) professor(a), 

porque os recebeu anteriormente e discutiu com o(a) professor(a) autor(a) das tele-

aulas as atividades, os fóruns, as leituras a serem desenvolvidas pelo(a) aluno(a), 

porque já conhece o corpo discente o mínimo necessário para ajudar o docente a 

criar as tarefas que podem melhor produzir resultados de aprendizagem 

esperados. Isso justifica-se com a concepção de tutor de Íris Weiduschat: 

O tutor é o profissional da educação que atua nas situações 

programadas de ensino e aprendizagem presencial, ou na orientação 

assistida a distância. É ele quem tem a relação direta com os alunos, 

auxiliando-o no manuseio e na aproximação dos conteúdos
147. 

 

Mais do que justificar, Weiduschat aponta para uma importante questão que 

é o perfil do tutor em EAD. Portanto, este profissional deve ser um docente com 

formação superior na área correspondente ao curso de atuação, que tenha 

habilidades ou tenha recebido um treinamento das competências da função e em 

tecnologias de informação e comunicação. É exigível dos(as) professores(as) 

tutores(as) um grande interesse por EAD, compromisso com a autodisciplina, 

criatividade e clareza na construção de textos, desejo de estudar e continuar a 

construir o conhecimento, ser dedicado à leitura, ter senso de justiça, flexibilidade, 

                                                 
146 MACHADO, L.D.; MACHADO, E.C. O papel da tutoria em ambiente de EAD. Universidade 
Federal do Ceará, Ceará, abril de 2004, p. 6, lilianadias@fortalnet.com.br  elian@ufc.br  
 
147 WEIDUSCHAT, Íris. O Papel da tutoria na EAD: organizar e dirigir situações de aprendizagem. 
UDESC, p. 6, irisw@terra.com.br (s/a).      

mailto:lilianadias@fortalnet.com.br
mailto:elian@ufc.br
mailto:irisw@terra.com.br
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dinamismo, ser motivador de seus alunos, trabalhar em equipe e outras, conforme 

corrobora Jaeger & Accorssi: 

Para se apropriar desta função, é necessário que a pessoa apresente 

algumas características importantes, tais como: dinamismo, visão crítica 

e global, responsabilidade, capacidade para lidar com situações novas e 

inesperadas e saber trabalhar em equipe. Para ingressar na atividade de 
tutoria, é necessário ter uma formação a nível superior e também um 

interesse em desenvolver trabalhos ligados à academia, tendo em vista 

que, as atividades estão inseridas num contexto acadêmico. Além disso, 

o interesse por Educação a Distância é uma condição fundamental do 

tutor148.  

Considerando a virtualidade do encontro dos sujeitos no processo de 

construção do conhecimento em EAD, via NTIC, considerando as visões 

antropológica, gnosiológica e política com as quais é construído o projeto 

pedagógico de um curso a distância, o perfil do(a) professor(a) tutor(a) é de 

fundamental importância, pois uma mediação equivocada, de má qualidade, 

prejudicará não só o processo de construção do conhecimento no qual estão 

envolvidos diretamente os discentes, como gerará uma imagem institucional ruim 

no meio educacional, fomentando imagens distorcidas da instituição educacional e 

produzindo grandes prejuízos de todos os tipos, inclusive financeiros. 

Há várias exigências em relação ao perfil do(a) professor(a) tutor(a) que 

deverão ser alvo de cuidados em uma instituição educacional que pretende optar 

pelo ensino a distância. Se este profissional for visto como mediador(a) entre 

professor(a), alunos(as) e os conteúdos programáticos, ele deverá ser muito bem 

selecionado, levando em conta que, além de um perfil adequado para o exercício 

da tutoria, o(a) futuro professor(a) tutor(a) necessitará apropriar-se das 
                                                 
148 JAEGER , F. P.;  ACCORSSI, A. Tutoria em Educação a Distância. PUC/RS, p.1, 
fpjaeger@pucrs.br  & accorssi@pucrs.br   (s/a). 
 

mailto:fpjaeger@pucrs.br
mailto:accorssi@pucrs.br
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competências de sua função para estar disponível aos alunos nos diversos 

momentos da aprendizagem, sejam eles assíncronos ou síncronos.   

A presença virtual do(a) professor(a) tutor(a) sem as devidas qualificações 

para o exercício da relação com o alunado, pode gerar descontentamento, falta de 

motivação, incompreensão dos exercícios e atividades solicitadas, pode inibir o 

envio de mensagens pelo alunado, diminuir a participação  nos fóruns e até 

desorientar as pesquisas e leituras a serem feitas. O(a) professor(a) tutor(a) deve 

apresentar perfil adequado à função e ser capacitado para cumprir seu papel, 

estando consciente de suas tarefas e da grande importância e responsabilidade 

na condução do processo ensino-aprendizagem.  

É essencial, portanto que o profissional que atua como professor-tutor 
tenha, dentre outras qualidades, facilidade de comunicação, dinamismo, 

criatividade, liderança e iniciativa para realizar com eficácia o trabalho de 

facilitador junto ao grupo de alunos sob sua tutoria149. 

Se o papel do(a) professor(a) tutor(a)  é de mediador(a) do processo de 

construção do conhecimento no qual o aluno é a razão das práticas didático-

pedagógicas, capacitar este novo docente de EAD é tarefa fundamental. Esta 

consideração confirma a importância da formação dos docentes que exercem a 

função tutorial. É preciso discutir a formação deste profissional para compreender 

como o mesmo poderá dar conta de tamanha tarefa educacional que lhe está 

proposta. Villardi e Oliveira (2005), ao discutirem a questão da formação do(a) 

professor(a) tutor(a), por elas denominado, curiosamente, de professor invisível, 

apropriam-se de três dimensões propostas por Maria Luiza Bellonid (pedagógica, 

                                                 
149 GONZALEZ, Mathias. op. cit.,  p. 81. 
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tecnológica e didática) e a elas acrescentam outros duas (lingüística e pessoal), 

formando o seguinte quadro de competências exigíveis do docente que exerce a 

tutoria: 

DIMENSÕES COMPETÊNCIAS 

PEDAGÓGICA Interagir com os conteúdos e com o material didático, difundindo-os 
e organizando-os. 

 Utilizar estratégias de orientação, acompanhamento e avaliação 

(somativa e formativa) da aprendizagem dos alunos, identificando 
as dificuldades surgidas e tentando corrigi-las. 

 Demonstrar rapidez, clareza e correção na resposta às perguntas e 

mensagens enviadas. 

 Estabelecer regras claras e definidas para o trabalho a ser 
desenvolvido. 

  

TECNOLÓGICA Estar receptivo à inovação educacional, em especial àquela que 

tem suporte nas tecnologias de informação e comunicação. 

 Adequar as tecnologias empregadas e o material didático do curso 

às diferenças culturais. 

 Dominar as ferramentas tecnológicas empregadas (�letramento 

tecnológico�). 

  

DIDÁTICA Conhecer o conteúdo do curso a ser ministrado. 

 Realizar intervenções didáticas com a freqüência, a oportunidade e 

a seqüencialidade necessárias. 

 Utilizar estratégias didáticas adequadas às diferenças culturais, 

para dinamizar discussões produtivas, para propor tarefas e para 

esclarecer dúvidas. 
 Propor e supervisionar atividades esporádicas, que complementem 

os conhecimentos teóricos do curso. 

  

LINGÜÍSTICA Redigir com clareza, tornando a compreensão do aluno o mais 

próximo possível de sua intenção comunicante. 

 Desdobrar-se para compreender o aluno, por mais hermética que 

possa parecer sua escrita. 

 Perceber falhas de comunicação, quer na elaboração do material 

didático, quer na proposição das atividades, antecipando-se às 

dificuldades dos alunos. 
 Traduzir o discurso científico para a forma narrativa, oferecendo 

um estágio preliminar a partir do qual o aluno possa chegar à 
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compreensão do discurso científico. 
 Decodificar o discurso escrito, a partir de suas marcas de 

oralidade, buscando aproximar-se da intenção comunicante do 

aluno. 
  

PESSOAL Interagir com os alunos, de forma não-presencial, individualmente 
e em grupos, encorajando-os e incentivando-os, minimizando, 
desta forma, a evasão. 

 Estabelecer relações menos hierarquizadas, mais matriciais do que 

na educação presencial. 

 Estimular a autonomia e a emancipação do aluno, delegando-lhe o 
controle da própria aprendizagem. 

 Estabelecer a dialogicidade, no sentido explicitado por Paulo 
Freire, por meio de um discurso racional e comunicativo150. 

 

Certamente que as competências supracitadas são aplicáveis a qualquer 

docente, em qualquer instituição (particular, pública, confessional ou comunitária) 

e em qualquer projeto de EAD, cujo modelo contenha a função tutorial. Mas, há 

peculiaridades em cada instituição que agregam outras competências a estas 

descritas anteriormente.  

Refletindo sobre o projeto de EAD da Umesp, afirmamos que os docentes 

que ocupam, ou que venham a ocupar, a função tutorial na instituição precisam 

agregar as competências já vistas às concepções antropológica, gnosiológica e 

política propostas no Projeto Pedagógico institucional, descritas no capítulo 3 

deste trabalho, com o fim de contribuir com a formação do sujeito que o discurso 

confessional propõe. O(a) professor(a) tutor(a) dos cursos propostos pelo projeto 

EAD-Umesp deve afinar-se com a instituição em sua proposta pedagógica e de 

construção de uma sociedade inclusiva, igualitária e que promova a justiça. Para 

tanto, necessita conhecer, respeitar e aplicar em suas práticas docentes 

                                                 
150 VILLARDI, Raquel; OLIVEIRA, Eloiza Gomes. op. cit., p.120. 
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cotidianas os preceitos descritos na �carta magna institucional�, que orienta todas 

as ações da instituição.  

Considerando que a formação do sujeito, no caso do corpo discente, 

acontece concomitantemente à construção do conhecimento pela mediação 

tutorial, através de um profissional que deve conhecer a proposta institucional e 

promover a reflexão com os parâmetros cedidos pelas concepções antropológica, 

gnosiológica e política, a instituição deve preparar muito bem aqueles(as) que 

ocuparão as funções tutoriais nos diversos cursos de formação de tecnólogos, 

cursos de graduação e de pós-graduação a distância. Esta preocupação e 

investimento de tempo e de recursos financeiros para a formação profissional é 

importantíssima, pois é este(a) professor(a) tutor(a) que estabelecerá os principais 

vínculos com os discentes e os orientará na construção do conhecimento e 

ajudará em sua formação como autor-cidadão. 

Este profissional é fundamental no desenvolvimento do processo 

educacional a distância no projeto da Umesp. O capítulo seguinte, onde estão 

descritas as atividades realizadas pelos(as) professores(as) tutores(as) 

corroboram com a afirmação: a tutoria em EAD é o ponto vulnerável do projeto. 

Portanto, a instituição que utilize tutoria em EAD deve selecionar com muito 

critério os seus profissionais, estes deverão ser competentes nas áreas em que 

atuam, buscar atualização constante, comprometerem-se com a instituição, 

manterem-se próximos dos(as) alunos(as) sob sua responsabilidade, dedicar-se 

às leituras em sua preparação semanal para dar atendimento as demandas 

educacionais presentes na EAD, conhecer as propostas pedagógicas 

institucionais. Por outro lado, a instituição precisa valorizar este profissional com 
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salários adequados às atribuições docentes que os mesmos desempenham, 

mantê-los em continua formação profissional para atualização de conhecimentos, 

investir em sua formação em pós-graduação, criar motivações acadêmicas que 

levem este profissional a refletir sobre sua atuação e transformar esta experiência 

em textos científicos.  

Outra questão importante relativa à tutoria diz respeito à infra-estrutura 

necessária para que o trabalho tutorial seja realizado a contento. Os laboratórios 

de informática (chamados de sala de tutores) disponibilizados aos(as) 

professores(as) tutores(as) devem ser constantemente atualizados, com 

equipamentos em número suficiente para a demanda relativa ao número de 

turmas formadas a cada semestre,  o que significa um número cada vez maior de 

professores(as) tutores(as) em atividade.  Além destes equipamentos, o ambiente 

físico deve estar bem arejado, iluminado, e conter espaços próprios para 

pequenas e grandes reuniões. Também se faz necessário uma área preparada 

para pequenos lanches ou intervalos para descanso e café.  

A instituição deve preservar seus funcionários, oferecendo mobília 

adequada para as atividades tutoriais, ou seja, cadeiras anatômicas, proteções 

contra LER (Lesão por Esforço Repetitivo), muito comum aos usuários de teclados 

de microcomputadores, e outras medidas de proteção à saúde. Enfim, um mínimo 

de conforto para que esses profissionais possam realizar suas atividades sem 

riscos à sua saúde decorrentes do trabalho.  

Os questionários respondidos pelos professores(as) tutores(as) � em anexo 

� demonstram que nem sempre há sintonia fina necessária com a instituição em 

suas propostas e concepções. Quando perguntados se �Durante a preparação 
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para o exercício da tutoria, ou posteriormente à mesma, foram alvo de estudos: o 

Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e o Projeto Pedagógico de EAD?�, a maioria 

respondeu que não. Alguns responderam que tiveram acesso, mas o estudo dos 

documentos não foi obrigatório, ficando a decisão a critério do docente. 

De fato, nos três cursos propostos para formação dos(as) professores(as) 

tutores(as) pela Umesp (Introdução a EAD, Formação de Tutores e AVA) o Projeto 

Pedagógico Institucional e o Projeto Pedagógico de EAD  não são estudados, isso 

dificulta a compreensão � por parte deste novo profissional � das concepções 

antropológica, gnosiológica e política com as quais lidará quando virtualmente 

�tutoriar� os(as) alunos(as). A falta de estudo desses documentos fundamentais da 

instituição delimita a qualidade do trabalho tutorial, a eficiência das práticas 

pedagógicas e eficácia na mediação do processo de construção do conhecimento 

e formação do sujeito. 

A instituição deve preparar muito bem aqueles(as) que ocuparão as funções 

tutoriais nos diversos cursos a distância. Esta preocupação e investimento de 

tempo e de recursos financeiros para a formação profissional é importantíssima, 

pois é este(a) professor(a) tutor(a) que estabelecerá os principais vínculos dos 

discentes com a instituição e os orientará na construção do conhecimento, bem 

como ajudará em sua formação como autor-cidadão. 

O(a) docente preparado para atuar como professor(a) tutor(a) tem uma 

importância ímpar no projeto de EAD-Umesp porque a opção pela larga escala é 

dependente do trabalho tutorial. Neste modelo um professor ministra a tele-aula 

para milhares de alunos de uma só vez, impossibilitando o acompanhamento dos 

mesmos. Neste contexto, a tutoria assume um papel mediador também nas 
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relações entre os vários setores envolvidos no projeto. A tutoria transita entre os 

professores autores das tele-aulas, os atendentes de telemarketing, os monitores 

de pólo, a coordenação de curso, a equipe técnica, os profissionais de estúdio, e 

outros. A mediação neste caso acontece com características diferenciadas da 

atuação com os alunos e alunas, mas está presente. A tutoria é o elo que liga as 

distintas partes de um todo, em virtude da dependência que todos têm dos 

resultados do trabalho que ela exerce.  

É óbvio que cada parte de um todo tem sua importância e o trabalho 

desenvolvido é somativo, mas é na tutoria que residem as competências que 

vinculam o aluno à instituição e ao processo ensino-aprendizagem. Este vínculo 

do aluno a tutoria se dá pelo fato de termos a perspectiva do processo 

educacional centrado no aluno, em sua formação. A professora-tutora Babette de 

Almeida Prado Mendoza, do curso de Licenciatura em Ciências Sociais, comenta 

esta necessidade da centralidade do ensino no aluno: 

E é exatamente esta a perspectiva que defendemos, ou seja, uma 
proposta que privilegie recursos pedagógicos (concepção de processo de 

ensino-aprendizagem, suas práticas, suas escolhas didáticas e técnicas) 

centrados no aluno e que favoreçam a aprendizagem colaborativa
151. 

  

Este raciocínio conduz a seguinte dedução: o trabalho tutorial é 

fundamental para a existência de um projeto de EAD no modelo de larga escala, 

principalmente para uma instituição que deseja ofertar cursos com qualidade, 

                                                 
151 MENDOZA, Babette de Almeida Prado. Relatório: SIGA: dificuldades, sugestões e 

posicionamento. São Bernardo do Campo: Umesp, 2007, p. 228, no documento anexado ao final 
desta dissertação. 
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preocupando-se com a futura colocação profissional de seus discentes e com a 

formação cidadã dos sujeitos. A tutoria é um ponto de equilíbrio do projeto de 

EAD. O trabalho tutorial realizado sem qualidade desarticula toda a proposta 

pedagógica e de formação do sujeito descritas nos Projetos Pedagógicos 

Institucional e de EAD.  

Esta leitura sobre a posição que ocupa a tutoria é citada pelos 

professores(as) tutores(as). No questionário 2, anexo, quando perguntado: �Como 

você define a atuação da tutoria no projeto de EAD da Umesp?�,  o professor-tutor 

afirma: 

Segundo a Universidade o principal ator no projeto de EAD é o tutor, e 

isto tem sido alardeado entre os tutores, mas até o presente momento 

este reconhecimento não se mostrou fundado, pois não nos foi 

esclarecido os nossos papéis no projeto, bem como um plano para 
nossas carreiras, pensando em manter-nos como funcionários da 

instituição, solidificando o Projeto de EAD como um todo e cada curso 

individualmente152. 

Corrobora com esta afirmação anterior outro professor-tutor, conforme o 

questionário 1, anexo, (ambos graduados e atuando no mesmo curso de EAD) ao 

responder à mesma questão, diz: �Essencial pois sem a tutoria o curso não 

funciona, a dedicação dos tutores é fundamental para a sucesso do EAD�153. 

O projeto EAD-Umesp é dependente da tutoria, sem dúvida os(as) 

professores(as) tutores(as) são responsáveis pelo bom andamento  dos cursos 

nos quais eles estão lotados. No entanto, há um distanciamento muito grande 

entre a responsabilidade, o volume de trabalho tutorial e o reconhecimento da 

função exercida por este novo docente que surge como alternativa e poderá vir a 

                                                 
152 Questionário respondido por professor-tutor e anexado a esta dissertação. 
153 Op.cit. 
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ser modelo de educador, em virtude das novas configurações sociais e 

tecnológicas. No caso da Umesp este distanciamento tem sido alvo de reflexões 

coletivas entre os(as) professores(as) tutore(as) e a Pró-reitoria de EAD. 

Compreende-se que o papel, o perfil, a função e as competências deste novo 

profissional ainda carecem de delimitações, e isso será conseguido coletivamente 

em cada instituição de ensino, segundo o modelo escolhido para a prática da 

EAD. 

Como decorrência desse processo, desse desenvolvimento, pelo qual 

passa a descrição da função tutorial, o novo profissional que ocupa a tutoria tem 

remuneração inferior ao professor autor de tele-aulas, que é oriundo dos cursos 

presenciais, tendo sua hora/aula mantida. Esta diferença de remuneração poderá 

tornar-se grande empecilho para que uma instituição educacional séria mantenha 

a qualidade do seu ensino a distância. 

As razões que estabelecem a diferença de pagamentos pecuniários pelo 

trabalho realizado por docentes dentro do mesmo curso têm por base as questões 

de ordem econômica estabelecidas pelo mercado educacional no qual a educação 

foi transformada. A legislação trabalhista não prevê este novo contrato de 

trabalho, permitindo às instituições estabelecer parâmetros diferentes de 

pagamento a profissionais com a mesma formação, desprezando a isonomia 

salarial. Este tipo de situação ocorre pela força do mercado (educacional, 

trabalhista etc.) e da postura capitalista que adentra as universidades 

confessionais, induzindo-as a deixar de lado seus valores confessionais. 

A professora Andréa da Silva Pereira em sua tese de doutorado aponta a 

relação tensa existente nas instituições confessionais, especialmente na Umesp, 
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para manter os princípios do discurso confessional e a questão do mercado, como 

ela mesma afirma: 

Já no caso das universidades privadas de natureza comunitária, 

especialmente as confessionais, a situação se complexifica ainda mais. 

Isso porque, por um lado, essas universidades, vez que são privadas, 

estão em parte sujeitas às regras de mercado. Contudo, por outro, elas 

também estão atreladas a princípios religiosos que não se coadunam 

com alguns dos princípios que regem o mercado. Assim, na relação entre 

as universidades comunitárias confessionais e o mercado há sempre 

uma tensão de base
154. 

Esta reflexão demanda maior profundidade nas questões dos custos da 

tutoria em um projeto de EAD. É óbvio que dependendo das competências 

atribuídas ao papel que o(a) professor(a) tutor(a) irá desempenhar, poderá alterar 

a planilha de custos da instituição. No entanto, uma instituição comprometida com 

princípios confessionais, com um projeto pedagógico sério, desejosa em oferecer 

uma formação cidadã, deverá dar muita atenção não apenas aos custos diretos e 

indiretos da tutoria, mas à relação custo benefício, considerando a formação que 

deseja que o seu corpo discente receba. Esta discussão é extensa e demanda 

uma pesquisa muito grande, e causará celeuma ao confronto entre o discurso 

confessional, a proposta pedagógica e as leis neoliberais que regem o atual 

mercado educacional brasileiro. 

Equalizar financeiramente a contraposição entre número de alunos 

atendidos por tutor em cada hora relógio, e a remuneração deste profissional para 

                                                 
154 PEREIRA, Andréa da Silva. �O Diabo na Igreja�: estudo de alguns discursos identitários de uma 

universidade confessional da Região do Grande ABC. São Paulo. Tese apresentada à Banca 

Examinadora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, como exigência parcial para 

obtenção do título de Doutor em Lingüística Aplicada e Estudos da Linguagem, sob a orientação da 

Profª Drª Elisabeth Brait, 2007, p.139. 
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o exercício da função, em comparação com os demais postos de trabalho 

existentes na EAD é uma equação de muitas incógnitas e de resolução dificílima, 

que poderá resultar em problemas sérios na qualidade do ensino proposto. 

Com certeza, é a tutoria o centro das discussões no projeto EAD em virtude 

do fato que esta função está posta em uma condição de privilégio nas relações 

existentes em EAD. A tutoria tem à sua volta uma série de elementos com os 

quais ela trabalha e que dela dependem, principalmente, os professore(as) 

autores(as) e os(as) alunos(as). Em verdade, todo o esforço da Pró-reitoria, dos 

diretores de faculdades, das gerências, da coordenação pedagógica, das 

coordenações de curso, da equipe de apoio, da equipe técnica, dos docentes que 

produzem as tele-aulas e materiais didáticos é dependente da atuação tutorial. É 

o(a) professor(a) tutor(a) que está presente na construção do conhecimento,  pois 

na tutoria reside e se domicilia a relação processual de ensino-aprendizagem 

virtual,  centrada no aluno, coordenada, acompanhada (cooperação) e orientada 

pela tutoria. A resultante esperada deste relacionamento educacional, além do 

aprendizado dos conteúdos e aderência a certas competências, é a formação do 

cidadão autor, privilégio este oferecido à tutoria.  

A tutoria é uma função de pouca expressão nos projetos de EAD, pouco 

compreendida por muitos, mas fundamental para a existência de uma educação 

que pretenda formar homens e mulheres, cidadãos e cidadãs do mundo, para um 

mercado de trabalho cada vez mais exigente e competitivo. 

É necessário que muitas pesquisas sejam empreendidas para detalhar com 

maior grandeza o papel que os(as) professores(as) tutores(as) exercem na 
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formação dos sujeitos a eles  entregues,  com a tarefa de serem seus tutores e 

tutoras. 

Entretanto, as razões já levantadas demonstram que o projeto de EAD é 

construído sobre uma base sólida constituída pelo(a) professor(a) tutor(a), 

elemento sem o qual o projeto de EAD desmorona, pois o(a) professor(a) autor(a) 

da tele-aula pode ministrar aulas a milhares de alunos, mas não o poderá 

acompanhá-los em virtude do volume de alunos e tarefas a serem corrigidas, 

portanto, permanentemente, depende da tutoria. Este fato constitui-se em grande 

argumento para reconstruir as concepções sobre a formação profissional, a 

relação do número de alunos por professor(a) tutor(a), as questões de formação 

continuada, a remuneração deste novo profissional, e outras tantas a ele 

atreladas.  

Por tudo isso, concordamos e enfatizamos a expressão utilizada por 

Mathias Gonzáles:  �O tutor é o tênue fio de ligação entre os extremos do 

sistema  instituição-aluno
�155. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
155 GONZALEZ, Mathias. op. cit., p. 80. 
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5. O COTIDIANO DO TRABALHO TUTORIAL 

 

Para que se compreenda o trabalho desenvolvido pelos(as) professores(as) 

tutores(as) é preciso pontuar alguns elementos que são primordiais para que o 

trabalho tutorial aconteça. A tutoria é um serviço docente com diversas frentes de 

atuação. O relato que se encontra a seguir demonstra o desenvolvimento da rotina 

referente a uma semana de trabalho tutorial, no curso de pedagogia, na Umesp. 

Em continuidade, o texto revela outras atividades que não acontecem 

necessariamente na semana; são tarefas, reuniões, treinamentos e outras 

atividades que compõem a tarefa tutorial, não necessariamente programadas. 

O trabalho tutorial exercido na Umesp pode ser melhor compreendido 

considerando três eixos de análise:  relação entre horas de trabalho e número de 

alunos atendidos por tutor; descrição do local de trabalho; e como se processam 

as relações interpessoais no local de trabalho. 

 
5.1 Das Horas e da Remuneração 

 

 
O trabalho tutorial na Umesp mantém a seguinte relação entre número de 

alunos por horas atribuídas para um(a) professor(a) tutor(a): um tutor atende a 80 

alunos por oito horas de trabalho semanal.  

Para remunerar o trabalho tutorial com a relação acima, um(a) professor(a) 

tutor(a) recebe um valor bruto  de hora/aula multiplicados pelo fator 5,25 referente 

às semanas trabalhadas no mês, mais o descanso semanal remunerado. Nas 

noites de tele-aula, o trabalho tutorial exige que o profissional permaneça nos 

laboratórios/estúdios até as 23h. Esta uma hora/aula que ultrapassa as 22h 
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recebe um acréscimo relativo ao adicional noturno, conforme as leis trabalhistas 

determinam.   

 

5.2 Do Local de Trabalho  

 

O local de trabalho oferecido pela instituição (Umesp) está em constante 

modificação. À medida que o número de alunos nos cursos EAD aumenta, a 

configuração do quadro funcional se altera, exigindo novos acertos no espaço 

físico e equipamentos, como na organização dos horários de trabalho. 

O local de trabalho é dividido entre equipe técnica, equipe de telemarketing, 

professores(as) tutores(as), coordenadores e professores das tele-aulas. Para tal, 

o espaço é separado por divisórias que impedem uma boa circulação do ar, visto 

que o prédio possui janelas apenas em um de suas laterais. Não há ar 

condicionado, apenas ventiladores, que em dias quentes são insuficientes para 

proporcionar bem-estar aos funcionários da instituição. Mesmo nos dias frios, o ar 

fica viciado pela pouca ventilação natural no ambiente de trabalho. A cada 

semestre, com o número maior de alunos matriculados nos cursos de graduação 

EAD, a instituição promove reformas no espaço físico no sentido de aumentá-lo 

para atender à demanda de maior número de professores(as) tutores(as), ou pelo 

aumento de carga horária dos mesmos, que utilizam por mais tempo o lugar de 

trabalho reservado a eles. No final do segundo semestre de 2007, algumas 

reformas se iniciaram, com o fim de ampliar o espaço físico e proporcionar 

melhores condições de trabalho aos(às) coordenadores(as), professores(as) 

autores(as) das tele-aulas,  aos professores(as) tutores(as), equipe técnica e 
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equipe de apoio. Neste processo de reforma, cito a compra e instalação de 

aparelhos de ar condicionado, distribuídos estrategicamente para vencer o número 

de metros cúbicos de ar a ser refrigerado. Fala-se em compra de novos 

equipamentos para aumentar a quantidade dos mesmos e atender à possível 

contratação de novos(as) professores(as) tutores(as), de acordo com o número de 

novas  matriculas para o primeiro semestre de 2008. 

A sala para o trabalho dos tutores é, em verdade, uma passagem composta 

por um largo corredor com microcomputadores dos dois lados. Este corredor dá 

acesso a uma sala ampla, onde estão os funcionários da equipe técnica. A 

disposição em que estão colocados os equipamentos dificulta o trabalho em 

virtude dos sons oriundos das conversas e trânsito de pessoas. Não ocorre 

silêncio absoluto, pois os(as) professores(as) tutores(as) precisam conversar 

sobre as questões pertinentes ao trabalho, especialmente nos dias de tele-aulas, 

mas o trânsito de pessoas poderia diminuir em outra configuração do espaço. 

Também neste quesito há que se esperar que com as reformas em andamento, no 

prédio onde está montada a sede da EAD, haja uma redistribuição dos espaços 

físicos e realocamento dos computadores, de tal maneira que as condições de 

trabalho melhorem. 

Os(as) professores(as) tutores(as) têm disponível nesta �sala/corredor� 16 

computadores e uma impressora ligada, que atende apenas a 50% dos 

equipamentos citados. Há uma �disputa� pelo uso desses microcomputadores nos 

horários de �pico� (entre as 17h30 e as 21h). São muitos(as) professores(as) 

tutores(as) e muitos professores(as) a utilizar os equipamentos disponíveis. 
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O projeto de EAD na Umesp conta com dois estúdios de TV para a 

transmissão das tele-aulas, via satélite, ao vivo. No espaço reservado para a 

equipe técnica dos estúdios (diretor do estúdio, técnico de áudio, técnico de vídeo, 

�câmera-man�, técnico de mesa de corte, cronometrista) é reservado um espaço 

para os(as) professores(as) tutores(as), que têm disponível um microcomputador 

com o qual comunicam-se com os monitores nos pólos regionais, através de chat. 

Este mesmo equipamento é utilizado para transmitir informações para o docente 

sobre o tempo disponível para cada bloco de aula, alertá-lo para a entrada de 

música ou vídeo, animação e sobre as participações ao vivo dos alunos em 

interação dinâmica durante a tele-aula. 

 

5.3 Das Relações Interpessoais 

 

Ações coletivas são executadas com o envolvimento e a participação de 

muitas pessoas. Um projeto de EAD é idealizado, planejado e operacionalizado 

através de trabalho coletivo.  Esta consideração aponta para a importância das 

relações interpessoais que ocorrem no processo educacional, e especialmente na 

EAD. Um dos pontos que merece destaque no projeto EAD-Umesp é a qualidade 

das relações existente entre os participantes do mesmo.  

Refletindo sobre a quantidade de pessoas presentes em um projeto de 

educação, a diversidade de funções, as distintas personalidades, as 

características de cada curso, as relações hierárquicas e outras questões, 

poderíamos considerar serem estes fatores fortes o suficiente para determinarem 

um alto grau de individualidade e falta de companheirismo. No entanto, no projeto 
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de EAD-Umesp temos encontrado exatamente o contrário, pois as relações 

interpessoais são de qualidade. Existem problemas, mas a maturidade com que o 

grupo trata as dificuldades que surgem tem sido suficiente para que o ambiente de 

trabalho seja muito bom. Os(as) professores(as) tutores(as), professores(as) 

autores(as) de tele-aulas, coordenadores(as), equipe técnica, equipe de 

telemarketing, e outras pessoas de relações mais indiretas, demonstram um 

grande esforço por manter a qualidade das relações no trabalho.  

Um espírito de cooperação mútua é evidente no grupo de professores(as) 

tutores(as), celebrando uma unidade interessante, sem violar as características 

próprias de cada sujeito, quer seja de sua personalidade, de sua formação ou de 

sua atuação. Este aspecto importante precisa ser destacado porque é ele que 

permite a equipe suportar os momentos de grande tensão e stress, como os 

vividos aos finais do semestre, com correções das provas presenciais aplicadas 

nos pólos pelos monitores, as devidas correções e lançamento das notas finais 

que ocorrem sempre em espaço de tempo extremamente curto. 

A seguir uma descrição detalhada de como o trabalho tutorial de fato 

acontece e como o(a) professor(a) tutor(a) contribui com a formação do sujeito, 

com o aluno, em interação virtual. 

 

5.4 Os fios do cotidiano 

 

A descrição do trabalho cotidiano do professor tutor tem por base a vivência 

do autor desta pesquisa. O que será descrito, a seguir, tem sua importância na 

pesquisa etnometodológica que dá grande importância aos estudos do cotidiano. 
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Quadro I 

Horas atribuídas ao professor tutor � segundo semestre de 2007156 

Dia da Semana Número de horas/dia 

Segunda-feira 3h/relógio 
Terça-feira 1h/relógio 
Quarta-feira 6h/relógio 

Total de horas/semana 10h/relógio 
 

O número de horas atribuídas ao professor-tutor em questão, descritas no 

quadro acima, expõe a seguinte relação entre o número de alunos(as) 

atendidos(as) pelo professor-tutor: 10/102. Ou seja, 10 horas semanais para o 

docente atender a 102 alunos. Tal situação significa 600 minutos semanais para 

dividir por 102 alunos, o que revela um tempo aproximado de 6 minutos para cada 

aluno. Em verdade, esta relação é fantasiosa porque nestas 10 horas semanais há 

100 minutos gastos com a tele-aula e 100 minutos gastos com a aula-atividade, o 

que reduz a cerca de 4 minutos por aluno a cada semana de atendimento. Este é 

o tempo reservado para corrigir tarefas, avaliações e responder as mensagens 

enviadas pelos discentes. 

As descrições que se seguem, considerando as horas descritas no quadro  

acima, revelam como os(as) professores(as) tutores(as) precisam ser auto-

disciplinados, organizados, flexíveis para exercer, com prazer, o trabalho que 

desenvolvem com os(as) alunos(as).  

 
 
 
 
 
                                                 
156 Os dados apresentados neste capítulo referem-se ao trabalho desenvolvido pelo autor desta 
pesquisa na Universidade Metodista de São Paulo. 
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5.4 Rotina Semanal 

 
5.4.1 Segunda feira � (Edifício Teta) de 9h30 às 12h30  

 
1. ligar o equipamento a ser utilizado (microcomputador); 

2. acesso ao portal da Metodista e nele ao SIGA (Ambiente Virtual de 

aprendizagem, plataforma própria desenvolvida pela Umesp); 

3. leitura e respostas de mensagens de alunos(as) [variações de cinco a doze 

mensagens � depende do tipo de aula-atividade com entrega ou atividade 

semanal]; 

4. rever as solicitações da aula-atividade anterior e do planejamento semanal 

do(a) professor(a) que ministrou a última tele-aula; 

5. ler, avaliar e comentar as atividades enviadas (tarefas) pelos alunos. 

(dowload e upload � validação de envio e conceitos nas avaliações); 

6. ler, avaliar, comentar e atribuir notas às avaliações enviadas pelos(as) 

aluno(as), mesmo processo de dowload e upload; 

7. verificar e-mail da coordenação do curso, dos(as) demais professores(as) 

tutores(as) e dos(as) monitores(as) de pólo; 

8. verificação de breezes, links, propostos pelos(as) professores(as) para 

ampliar as possibilidades de construção do conhecimento; 

9. o volume de trabalho é variável de acordo com as dificuldades encontradas 

nas mensagens e nas tarefas ou avaliações, no tamanho dos breezes ou 

links sugeridos para leitura ou assistir a vídeos, entrevistas etc. 
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5.4.2 Terça-feira � (Edifico Teta)  de 17h às 18h 

1. ligar o equipamento a ser utilizado (microcomputador); 

2. acesso ao portal da Metodista e nele ao SIGA (Ambiente Virtual de 

aprendizagem, plataforma própria desenvolvida pela Umesp);  

3. basicamente leitura, avaliação e comentário de tarefas, atribuição de notas 

se for o caso. Não é possível concluir mais que quatro atividades. Cerca de 

dez minutos para cada uma. 

4. chegar à caixa de mensagens e respondê-las por ordem de prioridade e 

importância, algumas serão respondidas em outro momento. Cerca de 20 

minutos para esta atividade. 

 

5.4.3 Quarta-feira � 6 horas � (Edifício Teta - Sala de Tutores e Edifício Delta- 

estúdio B) 

Na chegada, além dos cumprimentos de praxe, verificar qual equipamento 

está disponível para uso (devido ao número grande de usuários no horário) e 

proceder às operações para uso. 

As tarefas nesse dia podem ser divididas em três momentos distintos, para 

compreensão da dinâmica de um dia de tele-aula. 

 

5.4.3.1 Momento um 

1. O primeiro momento vai das 17h15 até aproximadamente 18h35 �  este 

tempo é gasto em reuniões. Acontecem vários tipos de pequenas reuniões 

a cada semana: 
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a. entre tutores(as) do mesmo período para  acertos sobre a aula-

atividade e participação no estúdio (definir quem entra no ar para 

conversa orientadora com os monitores de pólo);  

b. reunião com o(a) professor(a) que ministrará a tele-aula do dia. 

Momento importante para pequenos ajustes de comunicação e 

compreensão das solicitações que serão dirigidas aos pólos por 

parte do docente; 

c. reuniões com a coordenação sobre as tele-aulas da semana 

seguinte (acertos de aula-atividade, observação do planejamento 

semanal e outros). 

 

2. Reunião com a coordenação para elaborar atividades integradas do 

módulo. Nelas participam os(as) professores(as) tutores(as), os(as) 

professores(as) autores(as) de tele-aulas. Este processo geralmente é 

finalizado nesta reunião presencial, mas durante a semana, via e-mail, os 

materiais produzidos pelos(as) professores(as) autores(as) de tele-aulas [e 

em alguns casos, exceções, por professores(as) tutores(as)] circulam entre 

a equipe, sendo finalizados presencialmente, na semana seguinte, se 

possível; caso contrário continuarão a ser estudados durante a próxima 

semana, por e-mail, até que estejam totalmente prontos. Vale lembrar que 

estes materiais citados são entregues para publicação (postagem SIGA), 

por solicitação da Pró-reitoria, com um mês de antecedência (nem sempre 

é possível cumprir o prazo, mas pelo menos 15 dias antes são entregues). 
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5.4.3.2 momento dois 

1. Tele-aula ou aula-atividade. 

Os cursos de Pedagogia e de Letras contaram com duas turmas no 

segundo semestre de 2007. No curso de Pedagogia um grupo de alunos(as) 

encontra-se no primeiro período, acompanhando os módulos 1, 2 e 3 e outro 

grupo no terceiro período, acompanhando os módulos 7, 8 e 9. O curso de 

Pedagogia contava com cerca de 800 alunos(as) ao final do segundo semestre de 

2007 e uma previsão de aproximadamente 500 novos(as) alunos(as) em 2008. 

A Umesp dispõe de 39 pólos espalhados por municípios de todo o território 

nacional, para atender à demanda crescente de novos(as) alunos(as) na 

modalidade de ensino a distância. Distribuem-se os pólos existentes até o final de 

2007 em 15 estados brasileiros, mais o Distrito Federal, conforme o quadro abaixo 

demonstra. 

                                          Quadro II 

ESTADOS MUNICÍPIOS 

  
BAHIA Itabuna, Salvador e Vitória da Conquista 
CEARÁ Fortaleza 
DISTRITO FEDERAL Brasília 
ESPÍRITO SANTO Vila Velha 
GOIÁS Ceres 
MARANHÃO Imperatriz 
MATO GROSSO Rondonópolis 
MATO GROSSO DO SUL Campo Grande 
MINAS GERAIS Belo Horizonte 
PARÁ Altamira 
PARAÍBA Campina Grande 
PARANÁ Londrina 
PERNAMBUCO Recife 
RIO DE JANEIRO Macaé, Petrópolis e Volta Redonda 
RONDÔNIA Porto Velho 
SÃO PAULO Bauru, Bertioga, Birigui, Campinas, Eldorado, 
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Franca, Guaianazes, Guaratinguetá, Guarulhos, 

Itanhaém, Itapeva, Lins, Mauá, Perus, Presidente 

Prudente, Rio Preto, Santos, São José dos 

Campos, São José do Rio Preto e Sorocaba. 
     

 

Para atender à demanda de dois períodos diferentes nos cursos de 

Pedagogia e Letras, a Umesp utiliza dois estúdios com tele-aulas, ao vivo, via 

satélite, concomitantemente. Como os estúdios (A e B estão em prédios 

diferentes) e o laboratório de informática (chamado de sala para tutores) são 

partilhados pelos cursos de Pedagogia e Letras na quarta-feira, existe a 

necessidade de uma escala de uso para as tele-aulas e aulas-atividade. O 

funcionamento desta escala determina que durante um mês um curso inicia seus 

trabalhos com a tele-aula e, posteriormente, realiza a aula-atividade, enquanto o 

outro curso realiza a aula-atividade e, posteriormente, a tele-aula. No mês 

seguinte há a troca de horários, seguindo o padrão anterior. Esta troca é 

necessária para equidade do processo, porque a aula-atividade oferecida após a 

tele-aula tem características diferentes das aulas�atividades prescritas antes da 

tele-aula.  

Uma aula-atividade após a tele-aula permite ao professor fixar 

determinados conceitos com exercícios apropriados para tal. No entanto, uma 

aula-atividade dada antes da tele-aula exige em sua elaboração um esforço muito 

grande e muita criatividade para que o(a) aluno(a) compreenda determinados 

conceitos ou princípios que ainda serão trabalhados, embora, espere-se que o(a) 

aluno(a) já tenha feito as leituras propostas durante a semana para melhor 

aproveitamento dos conteúdos. 
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Descreve-se a seguir a dinâmica de uso dos estúdios pelos cursos de 

Pedagogia e Letras. O exemplo citado é do estúdio B, onde ocorrem as tele-aulas 

dos cursos de Pedagogia e Letras do terceiro período (equivalente ao terceiro 

semestre em um curso presencial). 

 

QUADRO III 

Dinâmica da participação, nos estúdios, dos(as) professores(as)  tutores(as) 

do curso de graduação em terceiro período de Pedagogia e Letras, terceiro 

período, em atendimento aos docentes que ministrarão as tele-aulas e aos 

monitores dos pólos regionais 

PEDAGOGIA LETRAS 

18h35 

Deslocamento dos(as) 

professores(as) tutores(as) do 

terceiro período do Prédio Teta 

(sede de EAD) para o estúdio B no 

Prédio Delta 

18h35 

Deslocamento dos(as) professores(as) 

tutores(as) do terceiro período do Prédio 

Teta (sede de EAD) para o estúdio B no 

Prédio Delta 

18h45 

Professor(a) tutor(a) é �microfonado� 

e posicionado no estúdio para, ao 

vivo, conversar com os(as) 

monitores(as) dos pólos sobre as 

atividades da noite (tele-aula e aula-

18h45 

Professor(a) tutor(a)  é �microfonado� e 

posicionado no estúdio para, ao vivo, 

conversar com os(as) monitores(as) dos 

pólos sobre as atividades da noite (aula-

atividade e tele-aula) 
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atividade) 

19h 

 

O(a) professor(a) tutor(a) permanece 

no estúdio para acessar o chat e 

realizar os primeiros procedimentos 

de contato com os pólos.  

 

Solicitar aos pólos que verifiquem 

sinais de áudio e vídeo. Iniciar a 

confecção das telas de Power Point 

utilizadas para comunicação com o 

professor (ao vivo) durante a tele-

aula. 

  

Pequenos acertos com a equipe 

técnica do estúdio para facilitar a 

tele-aula e a comunicação do 

professor(a) tutor(a) com o(a) 

professor(a).  

 

Motivar os(as) monitores(as) de 

pólos regionais à participação no 

19h 

 

Deslocamento do(a) professor(a) tutor(a) 

do Prédio Delta (estúdio B) para o Prédio 

Teta [laboratório � sala dos(as) 

professores(as) tutores(as)] para dar 

início à preparação da aula-atividade. 
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chat com pequenas mensagens 

de bem-vindos e semelhantes. 

19h20 

Início da tele-aula no estúdio B 

19h20 

Início da aula-atividade no laboratório 

Durante a tele-aula: 

1. O(a) professor(a) tutor(a) 

permanece atento ao chat 

onde estão participando 

os(as) monitores(as) dos 

pólos. No chat há auxílio 

técnico, com a presença, de 

algum membro da equipe 

técnica. 

2. O(a) professor(a) tutor(a) 

acompanha a tele-aula para 

assessorar o professor com 

informações sobre o tempo 

dos blocos da aula, informar 

sobre a necessidade de 

entrada de vídeo, ou música 

(conforme preparado pelo 

professor). 

3. Durante a tele-aula o(a) 

Durante a aula-atividade: 

1. Neste caso (aula-atividade) os(as) 

alunos(as) estão no laboratório de 

informática, nos pólos reunidos 

para realização de uma tarefa que 

poderá ser enviada via fórum, 

chat ou como tarefa a ser postada 

no AVA (SIGA). 

2. Há uma grande variedade de 

atividades � individuais ou em 

grupos � que estão diretamente 

ligadas ao conteúdo da tele-aula, 

quer seja antes da mesma ou 

posterior à mesma. 

3. Paralelamente, os professores(as) 

tutores(as) mantêm-se alertas às 

mensagens dos alunos, aos 

atendimentos telefônicos 

[geralmente dos(as) 
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professor(a) motiva os(as) 

alunos(as) dos pólos a 

responderem ou formularem 

questões que são 

respondidas ao vivo. Para que 

isso aconteça, o(a) monitor(a) 

no pólo �recolhe� as respostas 

ou questões e envia pelo chat 

ao(à) professor(a) tutor(a) que 

as edita e disponibiliza para 

o(a) professor(a) através de 

uma tela de Power Point. 

Nem todas as questões 

podem ser respondidas em 

virtude do tempo da tele-aula 

e a demanda vinda dos pólos. 

Os(as) professores(as) 

tutores(as) responsabilizam-

se em informar 

posteriormente ao(à) 

professor(a) a necessidade de 

criar um Breeze ou Podcast 

para dar aos(às) alunos(as) 

monitores(as)], bem como aos e-

mail�s que são enviados durante a 

aula-atividade. 

4. Este mecanismo é idêntico para 

todos os cursos. 
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respostas aos seus 

questionamentos. 

20h45 

 

Fase final da tele-aula 

20h45 

 

Deslocamento dos(as) professores(as) 

tutores(as) do Prédio Teta [laboratório-

sala dos(as) professores(as) tutores(as)] 

para o Prédio Delta (estúdio B) 

21h 

 

Fim da tele-aula. Salvar o histórico 

do chat e enviar por e-mail para a 

coordenação de curso. 

21h 

 

Fim da aula-atividade. O(a) professor(a) 

tutor(a) chega ao estúdio para acessar o 

chat e realizar os primeiros 

procedimentos de contato com os pólos. 

Solicitar aos pólos que verifiquem sinais 

de áudio e vídeo. Iniciar a confecção das 

telas de Power Point utilizadas para 

comunicação com o(a) professor(a) [ao 

vivo] durante a tele-aula. Pequenos 

acertos com a equipe técnica do estúdio 

para facilitar a tele-aula e a comunicação 

do(a) professor(a) tutor(a) com o(a) 

professor(a) 
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21hn3 

Deslocamento do(a) professor(a) 

tutor(a) do Prédio Delta (estúdio B) 

para o Prédio Teta [laboratório � sala 

dos(as) professores(as) tutores(as)] 

para dar início à preparação da aula-

atividade. 

 

Invertem-se os cursos no 

cumprimento da escala de uso do 

estúdio B. Repete-se a rotina acima. 

Invertem-se os cursos no cumprimento 

da escala de uso do estúdio B. Repete-

se a rotina acima. 

21h10 

Início da aula-atividade 

21h10 

Início da tele-aula 

22h50 

Fim da aula-atividade 

22h50 

Fim da tele-aula 

Realizar procedimentos para 

encerrar as atividades 

Realizar procedimentos para encerrar as 

atividades 

 
Para melhor compreensão do trabalho tutorial nos estúdios, seguem alguns 

exemplos de telas em Power Point utilizadas ao longo da tele-aula. 

As representações abaixo não guardam as proporções das telas em Power 

Point, são apenas ilustrativas no que concerne a seus significados e funções.  

No Power Point utiliza-se o fundo vermelho, geralmente as letras são 

brancas ou amarelas para contrastar com o fundo, chamando a atenção do(a) 

professor(a) e facilitando a sua leitura. Diferenciam-se, estes, dos demais power�s 
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point�s institucionais em fundo azul, com logotipo da universidade, para que o(a) 

professor(a) durante a tele-aula identifique a intervenção vinda da tutoria. 

Há duas concepções de uso das telas em Power Point: 

1. Telas indicativas de tempo ou pequenos avisos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

2. Telas com respostas ou questionamentos dos pólos 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Além desse trabalho que acontece durante a tele-aula, o(a) professor(a) 

tutor(a) aproveita os poucos minutos de intervalo quando os(as) alunos(as) estão 

Professora   

 

Faltam 15  minutos 

Professor  

 

Faltam 10 minutos para o V 

 

Professor 

FINALIZAR 

Professor   
 

Pólos em dúvida:  

explique o conceito de 

práxis 

Pólo Guaxupé 

 
O que é concepção 

antropológica? 

Pólo Wenceslau 

 

O homem não é apenas 

racional, é também 

emocional. 
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agrupados respondendo alguma questão proposta pelo(a) professor(a) para 

adentrar ao estúdio e dar ao(à) professor(a) uma visão do andamento da tele-aula 

e das reações nos pólos, que podem ser percebidas através da participação 

dos(as) monitores(as) no chat, através do qual o(a) professor(a) tutor(a) está 

�lincado� aos pólos. O chat é uma ferramenta de comunicação importante na qual 

os(as) monitores(as) de pólo estão presentes on-line para atender aos 

questionamentos dirigidos pelos(as) professores(as) aos(às) alunos(as) e vice-

versa. No chat acontecem outros diálogos com a finalidade de tirar dúvidas 

dos(as) alunos(as) sobre a tele-aula ou sobre a aula-atividade ou sobre o 

planejamento semanal.  

Acontecendo questões de ordem técnica (áudio e vídeo), o(a) monitor(a) 

usa o chat para comunicar tais ocorrências e o(as professor(a) tutor(a) encaminha 

ao departamento  técnico através de telefone (ramal interno), caso não esteja 

presente no chat alguém da equipe técnica. Caso ocorram possíveis problemas, 

como queda na internet (que o chat fique fora do ar), os pólos se comunicam por 

telefone. 

O chat, ao final da tele-aula é gravado (salvo) e enviado para a 

coordenação. A finalidade deste ato é registrar as ocorrências e oferecer ao(à) 

professor(a) material para que este possa continuar seu trabalho educativo 

através da criação de Breezes, Podcast ou enviar mensagens aos(às) alunos(as), 

dando continuidade ao processo de ensino-aprendizagem. 

As aulas-atividade não têm um padrão definido no que tange as propostas 

didáticas. Apenas o tempo é sempre o mesmo, 100 minutos. Há uma variedade de 

atividades que são criadas pelos(as) professores(as) com o auxílio dos(as) 
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professores(as) tutores(as) que têm por fim serem coadjutores na construção do 

conhecimento proposto pelas informações recebidas através da tele-aula e das 

leituras, antes disponibilizadas no AVA (SIGA), para que o(a) aluno(a) possa 

preparar-se para a tele-aula.  

Para aferir a participação dos(as) alunos(as) nas aulas-atividade, o(a) 

professor(a) pode convidar o(a) aluno(a) para participar de um fórum 

especialmente aberto para as discussões sobre o tema da tele-aula, ou ainda 

solicitar que uma tarefa seja postada no AVA (SIGA) com um texto reflexivo sobre 

a temática desenvolvida naquela noite. Outros elementos podem ser utilizados 

como confecção de um trabalho em grupo, com leitura e discussão de um texto, 

ou de pequenos textos complementares sobre a temática da tele-aula e 

apresentação entre os demais grupos com a supervisão do monitor de cada pólo, 

ou solicitar uma avaliação escrita que pode ser postada individualmente no AVA 

(SIGA), ou é enviada por malote para  a sede da universidade, aos cuidados 

dos(as) professores(as) tutores(as).  

Durante o período em que os(as) alunos(as) estão elaborando a aula-

atividade (menos no caso de fórum, que é um ambiente de debates on-line) os(as) 

professores(as) tutores(as) ficam atentos às mensagens enviadas pelos(as) 

alunos(as) solicitando esclarecimentos sobre a temática em discussão. Nesse 

tempo, também cabe aos(às) professores(as) tutores(as) atender aos(as) 

monitores(as), seja por chat, por telefone ou e-mail, ajudando-os na orientação 

presencial dos(as) alunos(as). 

Os momentos que antecedem a tele-aula e a aula-atividade são de muita 

intensidade, os(as) professores(as) tutores(as) estão a todo instante 
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envolvidos(as) com os(as) alunos(as), os(as) professores(as), os(as) 

monitores(as), coordenação, equipe técnica, equipe de estúdios. 

 

5.5 Outras Atividades Desenvolvidas Fora da Rotina Semanal 

 

5.5.1 Reuniões convocadas para treinamento 

A pró-reitoria iniciou, e mantém, a política de reuniões semestrais com 

os(as) professores(as) tutores(as) para treinamento. Como exemplo, podemos 

citar reuniões com os técnicos que estão aperfeiçoando a plataforma SIGA, para 

que possamos tirar nossas dúvidas e receber novas informações e detalhes sobre 

as ferramentas disponíveis. Há uma troca importante entre os construtores da 

plataforma e parte dos usuários que são os(as) professores(as) tutores(as). Há 

reuniões cuja proposta é trazer informes institucionais e aproveitar a participação 

dos(as) tutores(as) mais antigos (veteranos), que compartilham com os(as) mais 

novos(as) suas experiências, abrindo a fala para debates, gerando trocas de 

grande importância e aprendizado para todos(as) sobre os processos 

educacionais vividos em cada curso.  

Em verdade, essas reuniões têm tido um caráter bastante informal, 

propiciando a ocorrência de um processo catártico  que auxilia na diminuição das 

tensões e do stress resultantes do trabalho desenvolvido ao longo do semestre. 

Isso não diminui a importância dessas reuniões, cujas agendas têm sido 

cumpridas. Esses momentos mais informais despertam lideranças, auxiliam a 

criação de um espírito de unidade entre esses profissionais, proporcionam 

construção de novos conhecimentos, aprofundam relacionamentos profissionais 

pela troca de informações das diversas áreas do saber, aproximam os(as) 
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novos(as) professores(as) tutores(as) dos(as) mais experientes, gerando um clima 

de confiança mútua e certeza de que estamos envoltos(as) e participativos(as)  

em um processo de  construção de um projeto de EAD que deseja ser 

diferenciado dos demais pela qualidade de seus cursos e a formação cidadã dos 

seus discentes.    

Há um certo idealismo no que se coloca nestas reuniões em contrapartida 

ao que se vive na realidade crua do dia a dia do trabalho tutorial. Não obstante, o 

grupo de professores(as) tutores(as) tem demonstrado em suas falas e ações que 

acredita no processo de desenvolvimento do projeto de EAD-Umesp e espera que 

em breve muitas mudanças venham a ocorrer, a fim de reconhecer o trabalho 

realizado por esta grande equipe. 

Cabe ainda dizer que essas reuniões ocorrem sob a convocação da Pró-

reitoria e as horas utilizadas, fora do horário normal de trabalho tutorial, em média 

duas horas por reunião não são remuneradas, mas contadas para efeito de 

currículo com certificados expedidos pela Universidade, que comprovam a 

presença e participação dos(as) professore(as) tutores(as) por meio de uma lista 

de presença.  

 

5.5.2 Reuniões com Coordenação do Curso 

As reuniões com a coordenação do curso são freqüentes. Praticamente 

semanais, essas reuniões têm as mais variadas pautas agendadas, que vão 

desde reflexões sobre os módulos (organização dos conteúdos, informações etc.), 

discussões sobre os temas das tele-aulas, preparação das atividades semanais, 

verificação de alunos com licença médica, situações específicas de aprendizagem 
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de alguns alunos, informações vindas da Pró-reitoria, instruções sobre 

determinadas tarefas a serem desenvolvidas ao longo da semana, criação de 

instrumentos de avaliação, entre outros. 

A proximidade da coordenação do grupo de professore(as) tutores(as) tem 

sido fundamental para a manutenção de um ambiente de apoio, de 

companheirismo e de segurança. O acesso à coordenação do curso é direto, 

simples, não burocrático, viabilizando a criação de laços de amizade que 

favorecem o trabalho tutorial, repercutindo no relacionamento com os demais 

profissionais e com os(as) alunos(as).   

 

5.5.3 Revisão dos Planejamentos Semanais e Aulas-Atividade dos(as) 

Professores(as) 

Os(as) coordenadores(as) de curso, naturalmente, têm seu modo próprio 

de exercer  as suas atribuições, dando aos seus coordenados as diretrizes com as 

quais eles(as) desenvolvem o seu trabalho, especialmente os(as) professores(as) 

tutores(as).  

No curso de Pedagogia EAD-Umesp a coordenadora verifica todos os 

planejamentos semanais, as propostas de aula-atividade, os planejamentos das 

tele-aulas, e outras propostas dos(as) professores(as) autores(as) das tele-aulas. 

Nesta tarefa, a coordenadora do curso atribuiu à professora tutora Alessandra e a 

mim, a incumbência de fazer uma revisão, especialmente nos planejamentos 

semanais e nas propostas de aulas-atividade, com a finalidade de observar a 

linguagem, a forma de apresentação, a carga horária, se as atividades estão 

completas e compatíveis com o universo dos pólos com os quais trabalhamos. A 
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escolha desses profissionais foi, evidentemente, feita considerando as condições 

acadêmicas e a experiência acumulada, visto que os mesmos trabalham na 

função desde o lançamento do curso de Pedagogia EAD, em agosto de 2006.  

 

5.5.4 Lançamento de Notas no Sistema (SIGA) 

Uma das atribuições dos(as) professore(as) tutores(as) é o lançamento de 

notas no sistema. Esta tarefa é relativamente simples, mas exige muito cuidado e 

atenção para que não ocorram erros de lançamentos que venham a prejudicar ou 

favorecer os(as) alunos(as). Geralmente, as tarefas (temas dos módulos tratados 

através de exercícios de reflexão, pesquisa, de compreensão de textos etc., não 

valem nota), as avaliações (exercícios com notas relativos aos temas 

desenvolvidos nos módulos) e as avaliações modulares (avaliações presenciais, 

com nota, realizadas nos pólos, que fecham um módulo) são corrigidas pelos(as) 

professores(as) tutores(as), com auxílio dos(as) professores(as) autores(as). Após 

as correções, os(as) professores(as) tutores(as) registram as notas no SIGA. 

Ao final do semestre, os(as) alunos(as) fazem obrigatoriamente uma prova 

presencial, individual, manuscrita, nos pólos, que são enviadas por malote à sede 

da Umesp, em São Bernardo do Campo. A coordenação faz uma divisão 

eqüitativa das provas pelo número de professores(as) autores(as) que 

participaram dos módulos referentes ao semestre em vigor e os(as) 

professores(as) tutores(as) para as devidas correções. Trabalho concluído, os(as) 

professores(as) tutores(as) lançam todas as notas no sistema  e disponibilizam 

para o corpo discente através do SIGA. 
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5.5.5 Retificação de Notas 

Ocorrendo erros na pontuação dada nas provas durante a correção e/ou na 

digitação de notas (nestes casos já lançados no sistema) os(as) professores(as) 

tutores(as) são encarregados de retificar as notas com as devidas justificativas e 

enviá-las à coordenação do curso e à direção da Faculdade, para que recebam as 

chancelas destas autoridades que validam as notas para que a Secretaria Geral 

possa alterá-las no SIGA. 

A retificação de notas é individual e para cada uma inicia-se um 

procedimento interno com o preenchimento de um documento, no qual constam as 

seguintes informações: nome do Diretor da Faculdade, nome da coordenação do 

curso, nome do(a) professor(a) tutor(a), nome do(a) aluno(a), seu número de 

matrícula, seu número de chamada, nome do pólo, título do módulo, nota anterior, 

nota retificada e justificativa para a retificação.  

Esse processo burocrático tem por finalidade garantir a necessidade e a 

veracidade da retificação. 

5.5.6 Informações Sobre Alunos(as) Que Estão �Devendo Atividades e 

Avaliações� 

Periodicamente, em média uma vez a cada módulo, os(as) professores(as) 

tutores(as) fazem um levantamento dos(as) alunos(as) que estão devendo tarefas 

(temas dos módulos) e avaliações. Comunicam, por e-mail, aos(às) monitores(as) 

de pólo quais são as tarefas e quais as avaliações, a que tema do módulo se 

referem, qual professor(a) fez a solicitação e a data das mesmas, para que os(as) 

mesmos(as) conversem com os(as) alunos(as) nos dias de tele-aula, quando 
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eles(as) estão presentes no pólo, solicitando as devidas providências e entregas, 

conforme  postadas no SIGA. 

5.5.7 Recepção e Devolução de Tarefas, Avaliações, Avaliações Modulares e 

Provas Presenciais Entregues Via Malote 

Cabe aos(às) professores(as) tutores(as) receber da equipe de apoio os 

materiais que chegam via malote, oriundos dos pólos. Fazer os registros de 

chegada, para controle, checando que tipo de materiais são: tarefas, avaliações, 

avaliações modulares, provas presenciais. Verificar se todos os(as) alunos(as) 

envolvidos(as) enviaram, se todos os materiais correspondem ao tema e as 

solicitações feitas pelo(a) professor(a) autor(a) do módulo em questão, se estão 

completos e em perfeito estado.  Dependendo dos casos corrigir e atribuir notas 

ou enviar para a coordenação que redistribuirá, conforme a necessidade, estes 

materiais para correções, análises dos(as) professores(as) autores(as). 

A devolutiva destes materiais fica a encargo dos(as) professores(as) 

tutores(as), que o farão mediante acondicionamento dos materiais para que os 

mesmos cheguem em perfeito estado às mãos de seus destinatários. Um 

protocolo de entrega é criado para dar segurança à tutoria e à equipe de apoio, 

que é acionada para concluir o processo de reenvio dos objetos, via malote.  

 

5.5.8 Cuidar dos Alunos e Alunas em Exercício Domiciliares 

No decorrer do curso alunos(as) podem passar por uma diversidade de 

problemas que lhes garantem o direito, pela lei, a exercício domiciliar, como por 

exemplo a licença gestante e de saúde. 
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Esses tipos de casos são comunicados à tutoria para o devido 

acompanhamento e orientação dos(as) alunos(as), mantendo-os(as) dentro do 

processo ensino-aprendizagem. Para esses(as) alunos(as), a instituição envia 

periodicamente as gravações das tele-aulas em DVD, para que possam 

acompanhar os temas desenvolvidos sem prejuízo dos conteúdos trabalhados. 

Em contato com o SIGA, o indivíduo em licença pode realizar as tarefas e 

avaliações desde que esteja em condições físicas para tal e com acesso à internet 

e portanto ao SIGA. Nos casos das provas presenciais, ao terminar a licença, 

esse(a) aluno(a) tem o direito preservado pela lei de cumprir estas etapas sem 

qualquer dano, além daqueles que a própria licença contingenciou. 

 

5.6 Relação entre o número de alunos(as) por professor(a) tutor(a) por 

horas/trabalhadas. 

Uma instituição educacional confessional é equiparada a uma instituição 

educacional particular em várias questões, inclusive em sua sobrevivência 

econômico-financeira. A folha de pagamento de seus docentes e funcionários 

administrativos é, com certeza, o maior peso na relação receitas versus despesas. 

Este fator, sem dúvida alguma, influencia diretamente na composição dos 

cargos e salários da universidade, bem como na escolha de cursos, programas e 

eventos a serem oferecidos à sua clientela. 

A EAD vislumbra, na larga escala, uma possibilidade de receitas 

acadêmicas também de larga escala, se é que seja apropriado assim 

expressarmos. Isso quer dizer que quanto maior o número de alunos(as) maior a 

receita. Mas as despesas da instituição com esse aumento de alunos(as) não 
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progride na mesma proporção, ela é menor em relação às receitas. Facilmente 

comprovável, pois o número de professores(as), o número de estúdios, o número 

de funcionários nas diversas áreas, embora cresça, não o cresce na mesma 

proporção a não ser o número de professores(as) tutores(as). Então é certo 

afirmar que o início dos projetos de EAD é muito caro, mas à medida que se 

estabelecem e crescem, tornam-se atrativos financeiramente, pois a margem de 

superávit aumenta com o aumento do número de pólos e, conseqüentemente, de 

alunos(as), mesmo consideradas certas margens de inadimplência histórica. 

A perspectiva de crescimento é verdadeira, mas é necessária uma atenção 

redobrada na qualidade do ensino oferecido, pois se o mercado de trabalho 

dificultar aos novos profissionais formados em uma dada instituição o ingresso no 

exercício das funções, por questões de qualidade na formação, certamente haverá 

decréscimo no ingresso de novos(as) alunos(as) e corre-se o risco de perda de 

alunos(as) veteranos(as). A qualidade se dá, não só, mas fundamentalmente na 

mediação tutorial exercida pelo(a) professor(a) tutor(a). 

Para o exercício tutorial com qualidade é necessário que a instituição 

selecione criteriosamente seus(as) professores(as) tutores(as), ofereça formação 

baseada nas competências exigíveis para a função, valorize financeiramente este 

profissional e não lhe atribua uma carga de trabalho incompatível com a proposta 

pedagógica da instituição. Isso significa uma relação de alunos(as) atendidos(as) 

pela tutoria em uma relação que permita ao profissional exercer a função com 

qualidade. 

Esta discussão é, sem dúvida, muito delicada e difícil. A delicadeza está 

nas questões de ordem financeiras advindas da folha de pagamento, e de 
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prováveis benefícios solicitados pelos docentes ou oferecidos pela instituição. A 

dificuldade reside na escassez de legislação que regulamente essa função 

docente diferenciada, que ainda se pode considerar recente no universo 

educacional brasileiro.  

A lacuna existente permite definições diferenciadas no exercício da função, 

e, conseqüentemente, uma gama de propostas para definir a quantidade de 

alunos(as) que um(a) tutor(a) pode �tutoriar� por um número �x� de horas/relógio. 

A inteligência para chegar a este número não pode passar única e 

exclusivamente pelo fator econômico, embora seja ele crucial para a 

administração escolar. É necessário compor esta relação equalizando uma série 

de fatores, como os que se seguem: qualificação e competências exigíveis dos 

profissionais, proposta pedagógica institucional, tempo cronológico útil para 

atendimento a cada aluno(a), facilidade ou dificuldade de uso do ambiente virtual, 

flexibilidade de horários de trabalho, tensões naturais do ambiente de trabalho, 

além, é claro, das questões de ordem econômico-financeiras. No aspecto 

financeiro, não se pode descartar que os baixos salários e ausência de outros 

benefícios poderá ser um componente importante na qualidade dos(as) 

profissionais contratados(as). 

Circunstanciados por estas incógnitas de uma equação dificílima, não 

podemos afirmar o que é viável ou inviável, o que é plausível ou não em termos de 

idealização de um número para esta relação: professor(a) tutor(a)/alunos/horas. É 

urgente que cada instituição, segundo o modelo de EAD escolhido, defina, no 

mínimo, seu projeto pedagógico, a qualificação e as competências da função e o 

perfil profissional para, aí sim, estabelecer uma equação cujas incógnitas se 



 

 

180  

 

equilibrem e cujo resultado seja justo para com o(a) trabalhador(a) docente que 

exerça a função tutorial e atenda as necessidades da instituição. 

No projeto EAD-Umesp para cada professor(a) tutor(a) a relação é de 8/80 

ou mais claramente 10/100, ou seja, cada professor(a) tutor(a) com 10 horas 

semanais atende a 100 alunos. Essa relação é inadequada, como afirmam os(as) 

professores(as) tutores(as) em documento enviado a Pró-reitoria de EAD da 

Umesp e incluído nesta dissertação, com autorização dos(as) docentes tutores(as) 

autores(as) do mesmo.  

 

5.7 AVA (Plataforma SIGA) � Utilizar o Documento Criado Pelos(as) 

Tutores(as) Sobre O SIGA 

A Umesp criou e implantou o seu próprio ambiente  virtual de aprendizagem 

(AVA). Esta plataforma de trabalho recebeu o nome de Sistema Integrado de 

Gestão de Aprendizagem, cuja sigla é SIGA. O histórico deste ambiente virtual de 

aprendizagem parte da necessidade de prover o alunado com informações 

acadêmicas, pedagógicas, financeiras e de comunicação e interação entre o corpo 

docente, o corpo discente e demais órgãos da instituição. Deste princípio surgiu a 

necessidade de aperfeiçoar a plataforma e aplicá-la ao uso das disciplinas semi-

presenciais e aos cursos de lato sensu (também semi presenciais). Ao optar por 

entrar no mercado educacional a distância, optou-se mais uma vez por aperfeiçoar 

o ambiente virtual de aprendizagem, provendo de recursos que permitissem o uso 

na EAD. Nesta condição, o SIGA é uma plataforma em construção, prós e contras  

poderiam se arrolar nesta questão, no entanto é preferível afirmar que o SIGA, 

como qualquer processo em construção, tem muitos limites, mas já despontam 
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virtudes a serem aperfeiçoadas. É muito importante que a Umesp tenha seu 

próprio ambiente virtual de aprendizagem, este pode ser um elemento de 

diferenciação entre as demais universidades que optaram pela modalidade a 

distância. Uma plataforma virtual de aprendizagem própria permite a criação de 

espaços característicos de uma universidade confessional, nos quais sua 

identidade e seus compromissos sociais estejam presentes.  

O SIGA não é uma plataforma pronta, sem problemas, isso gera  

reclamações por parte dos(as) alunos(as) e pelos(as) professores(as) tutores(as), 

seus principais usuários. A DTI (Diretoria de Tecnologia e Informação) tem se 

esforçado para atender as solicitações dos grupos que utilizam o SIGA, criando 

uma grande expectativa de uma melhoria deste ambiente de aprendizagem. Nos 

anexos157 encontra-se um documento da professora tutora Babette de Almeida 

Prado Mendoza, que demonstra as dificuldades de uso do ambiente virtual e 

pontua sugestões que foram enviadas para os responsáveis pelo desenvolvimento 

da plataforma.  

 

5.8 Materiais Didáticos 

 
O processo de ensino aprendizagem formal, que ocorre através de 

instituições educacionais, exige o uso de uma variedade de recursos didáticos e 

de metodologias com a finalidade de facilitar a construção do conhecimento por 

parte dos(as) alunos(as). Assim como no ensino formal na modalidade presencial, 

a educação a distância também utiliza-se de recursos pedagógicos diversos. Os 

                                                 
157 O documento citado está no anexo II, ao final da dissertação. 
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cursos de graduação a distância oferecidos pela Umesp têm entre si um núcleo 

didático pedagógico comum e partes diversificadas, segundo a necessidade de 

cada área do saber na qual estão inseridos.  

Descrevo abaixo esse núcleo didático pedagógico comum e os que são 

específicos do curso de Pedagogia a distância.  

O núcleo didático pedagógico comum é composto por: guia de estudos, 

referências bibliográficas, sites de pesquisa, artigos científicos e outros materiais.  

O corpo docente de cada curso cria o seu guia de estudos, que contém 

todas as temáticas que compõem os módulos de ensino correspondentes a um 

semestre, sendo o número de módulos e de temas variáveis de semestre para 

semestre, sempre correspondendo à grade curricular proposta para cada curso.  

Um exemplar do guia de estudos é enviado para cada aluno(a) matriculado 

com a finalidade de auxiliá-lo em seu preparo; não se trata de uma apostila mas 

de um material didático de apoio, cuja leitura deve anteceder as tele-aulas. Nas 

tele-aulas uma variedade de materiais será utilizada, à qual me reportarei na parte 

diversificada, onde tomarei como exemplo o curso de Pedagogia. 

Outro item do núcleo didático pedagógico comum são as referências 

bibliográficas oferecidas aos discentes como fonte de pesquisa. Essas são 

preparadas por cada professor responsável por temas de sua competência 

profissional, e dentro das exigências de cada módulo, segundo a proposta 

curricular. Necessário se faz que em cada pólo regional haja a manutenção de 

uma biblioteca mínima para consultas periódicas por parte dos(as) alunos(as). 

Semelhantemente às referências bibliográficas, os docentes, em seu 

planejamento semanal ou na aula-atividade, orientam o corpo discente a 
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pesquisar na internet sites referentes às áreas do conhecimento nas quais estão 

inseridas as temáticas a serem trabalhadas naquela semana ou em todo um 

módulo. 

Ampliando as possibilidades de pesquisa dentro do núcleo didático 

pedagógico comum, estão artigos científicos encontrados em revistas 

especializadas na área do saber correspondente a cada curso ou da lavra dos 

próprios docentes da universidade e de outras instituições reconhecidas no meio 

acadêmico. 

Outros materiais utilizados são teses de doutorado, dissertações de 

mestrado, textos produzidos no âmbito da universidade nos centros de pós-

graduação, reportagens em periódicos e assim por diante. 

O núcleo didático pedagógico comum fornece e indica diversos materiais e 

fontes de pesquisa aos(às) alunos(as), para que haja a maior amplitude possível 

para discussão,  reflexão e construção do conhecimento através dos temas 

propostos nos conteúdos curriculares de cada curso. 

Há uma parte diversificada em cada curso correspondente às 

especificidades de cada um. Na Pedagogia, o corpo docente utiliza uma gama 

interessante de materiais auxiliares como fonte de reflexão na construção do 

conhecimento, são eles: filmes, fotos, gravuras, tiras de quadrinhos, músicas, 

poesias, prosas, piadas, metáforas, ilustrações, enigmas, bonecos e outros. Nesta 

busca incessante de facilitar a construção do conhecimento e da mediação do 

mesmo junto ao alunado, o corpo docente da Pedagogia lança mão de 

metodologias que permitam ao grupo de alunos(as) a diversificação de ações 

didáticas, tornando o curso dinâmico mesmo não havendo o contato presencial. 
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Neste caso, são solicitados aos alunos, individualmente, ou através da formação 

de grupos � segundo a necessidade ou dificuldade � que os mesmos cumpram 

tarefas relacionadas aos seus estudos fazendo incursões às bibliotecas, 

confeccionando cartazes, fotografando situações de aprendizagem, construindo 

brinquedos, entrevistando pessoas, visitando escolas, creches e museus, 

pesquisando a história da educação de seu município através de fotografias e 

outros.  

O curso de Pedagogia tem tirado proveito, também, da diversidade de 

recursos oferecidos pelas novas tecnologias de comunicação e informação, 

utilizando os programas de informática como Power Point, Excel, animações em 

vídeo, chat, fórum, caixa de mensagens, e-mail etc. 

Há uma variedade maravilhosa de recursos didático-pedagógicos, 

verdadeiros ferramentais, de grande importância na difusão de informações, de 

comunicações, de proposições curriculares, de criação de dinâmicas próprias para 

as tele-salas de aula, para os laboratórios de informática onde o corpo discente é 

mediado na construção do conhecimento pelos(as) professores(as) e pelos(as) 

professores(as) tutores(as).  

 

5.9 Comunicação interna (coordenação-tutores; CEAD-tutores; Pró- Reitoria 

� tutores etc.) 

A comunicação entre as várias partes do todo que é a EAD por vezes é 

deficitária. As relações são complexas e demandam muito cuidado no ato de 

comunicar. É conhecido de todos que comunicação é uma arte difícil e que 

realizada inadequadamente produz muitas dificuldades de relacionamentos, de 
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compreensão das tarefas a serem realizadas em todos os níveis. Para 

compreendermos este processo, exemplificarei com quatro áreas de intensa 

comunicação presentes no processo educacional de EAD na Umesp. 

 

5.9.1 Relação entre coordenações de curso, professores(as) e os professores(as) 

tutores(as) 

 

As coordenações são competentes para organizar e conduzir o processo 

didático-pedagógico de cada um dos cursos. Para tanto, coordenadores(as) têm 

sob sua responsabilidade uma equipe de professores(as) e professores(as) 

tutores(as). Tarefas diferenciadas estão dispostas a estes grupos, cabendo ao(à) 

coordenador(a) desenvolver uma dinâmica de atuação que coordene ações que 

permitam os grupos produzir juntos um processo de ensino-aprendizagem de 

excelência, tendo como resultado a construção do conhecimento por parte dos(as) 

aluno(as) presentes nos pólos regionais. Para que isso aconteça, é vital uma boa 

comunicação entre todos os segmentos e níveis dentro da instituição que estão 

afetos a EAD. 

Nesta perspectiva, a comunicação entre coordenação e grupo de 

professores(as) tutores(as) deve ser mantida em sintonia fina entre as partes. No 

caso específico do curso de Pedagogia a distância, no qual atuo como professor 

tutor, a comunicação entre coordenação, os(as) professores(as) e grupo de 

professores(as) tutores(as) tem boa qualidade, com pequenos ruídos localizados 

em níveis de interpretação ou pela falta de compreensão de mensagens orais ou  

escritas. Nestes casos, a equipe formada por coordenação, professores(as) e  
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professores(as) tutores(as) tem sido madura para dar o benefício da dúvida a 

quem quer que seja da equipe, discutindo formalmente os temas incompreendidos 

até que haja consenso sobre os mesmos (essas discussões em sua maioria 

acontecem por e-mail�s ao longo da semana, geralmente são finalizadas com  

discussões presencialmente nos dias de tele-aulas). Isso demonstra o nível de 

maturidade e compromisso que toda a equipe possui com o trabalho que vem 

sendo desenvolvido.  

 

5.9.2 Relação entre a equipe técnica CEAD e professores(as) tutores(as) 

 

Neste caso também ocorrem pequenos problemas de comunicação, mas a 

exemplo do que relatei acima, a relação madura das partes permite discutir idéias 

e interpretações sem que pessoas sejam feridas em sua individualidade. Isso 

acontece em virtude da proximidade física existente entre professores(as) 

tutores(as) e equipe técnica, visto que ambos trabalham praticamente no mesmo 

espaço físico. Explico, as salas de professores(as) tutores(as) e equipe técnica 

são contíguas, permitindo intenso diálogo durante o trabalho o que favorece, e 

muito, a diminuição dos ruídos de comunicação. Há que se destacar a 

sensibilidade da equipe técnica no trato com os(as) coordenadores(as) de curso, 

professores(as) e os professores(as) tutores(as). Essa postura solícita e fraterna 

da equipe técnica produz um ambiente de trabalho muito bom e gerador de bem-

estar.  

Apesar do stress comum ao trabalho exercido pela equipe técnica e pelos 

professores(as) tutores(as), também estes têm colaborado para um ambiente 
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salutar de trabalho, pois até o momento a convivência entre estas equipes com 

tarefas diferenciadas e interdependentes tem sido muito boa, um aspecto 

altamente positivo para o desenvolvimento do projeto de EAD da Umesp. 

Para exemplificar o relato acima, cito um exemplo de ruído de comunicação 

presente entre coordenação de curso, professora, professores(as) tutores(as) e 

equipe técnica que gerou um problema sério. Descreverei, também, a atuação 

dos(as) envolvidos(as) em busca de solução do problema. Para não haver 

desconfortos, serão preservados os nomes dos personagens envolvidos no fato a 

ser descrito. 

Dentro de um módulo, uma professora em seu planejamento semanal 

solicitou aos(às) alunos(as) que fizessem determinadas leituras e pesquisas, 

compondo posteriormente um texto reflexivo sobre a temática e enviassem a 

tarefa dentro de prazo determinado, pelo SIGA (ambiente virtual de 

aprendizagem). Em sua aula-atividade (realizada no dia da tele-aula) haveria uma 

avaliação modular (presencial) programada com antecedência sobre a temática 

daquela tele-aula, e a mesma deveria ser enviada via malote para a sede da 

Umesp, em São Bernardo do Campo, para as devidas correções. Essas 

informações estavam postadas no SIGA com quatro dias de antecedência. E o 

que aconteceu? 

No dia da tele-aula, como de praxe, foi aberto no SIGA lugar para a 

postagem da atividade prevista no planejamento semanal. Por razões que não 

vêm ao caso, foi aberto um lugar para a postagem da avaliação modular 

(presencial) quando esta, ao seu final, deveria ser entregue ao(à) monitor(a) do 

pólo para envio por malote.  
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As duas alternativas geraram grande desconforto aos alunos, aos 

monitores, à professora que estava ministrando a tele-aula, aos(às) 

professores(as) tutores(as) e à equipe técnica.  Este fato gerou uma tensão 

grande verificada nas mensagens trocadas por nós professores(as) tutores(as) 

com os(as) monitores(as) de pólo. 

Diante do ocorrido, o que se esperava que acontecesse?  Descobrir a quem 

cabia culpar pelo erro e punir? Não foi assim que aconteceu. A maturidade de toda 

a equipe gerou um diálogo rápido entre os vários envolvidos em busca de uma 

solução rápida que causasse ao alunado e aos(às) monitores(as) segurança e 

bem-estar. Após alguns minutos de conversas pela equipe [coordenadora do 

curso de Pedagogia, professores(as) tutores(as), membros da equipe técnica], 

os(as) monitores(as) foram orientados (por telefone e pelo chat) que os alunos e 

alunas que haviam utilizado o SIGA para envio da avaliação modular deveriam 

imprimir seus arquivos, colocar seus nomes na avaliação e entregar aos monitores 

para envio por malote, conforme a proposta original. A decisão foi firme e apoiada 

na informação precisa dos professores(as) tutores(as) que detectaram, no SIGA, 

que apenas  três alunos em um universo de 159 já haviam feito a postagem. O 

segundo passo foi desabilitar e tirar do ar o lugar aberto no SIGA para postagem.  

A solução encontrada foi discutida pela equipe, contudo a atuação dos(as) 

professores(as) tutores(as) e da coordenação foram fundamentais para a decisão, 

visto que o processo didático-pedagógico estava em jogo. 

Finalizando o processo, houve grande alívio em toda a equipe, gerando 

uma discussão madura sobre como desenvolver critérios de análise das 

informações para que elas gerem o mínimo possível de dúvidas no corpo discente 
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e monitores. A avaliação sobre o ocorrido não buscou culpados, orientou a 

discussão na direção de encontrarmos, como equipe, soluções futuras que sejam 

profiláticas e mantenham em alta qualidade o processo de comunicação interna 

[na própria equipe] e externa [com os(as) alunos(as) e monitores(as) nos pólos]. 

A qualidade do processo de ensino-aprendizagem ficou preservada, a 

maturidade da equipe gerou confiabilidade no trabalho que cada um desenvolve, 

sabendo que todos erramos em algum momento daquele processo, seja na escrita 

dúbia, seja na interpretação não compartilhada, seja pela ausência de senso 

crítico ao revisar o material que seria enviado ao aluno, e assim por diante. O 

resultado dessa experiência foi motivador para o grupo envolvido e produziu 

abertura de diálogo mais intenso sobre o trabalho que cada um desenvolve. 

 

5.9.3 Documento escrito por professores(as) tutores(as) da Umes sobre o 

trabalho tutorial 

 

 

Considerando que o papel do(a) professor(a) tutor(a) na Umesp está em 

construção, é significativo relatar uma tarefa coletiva que está em andamento na 

universidade para definir com maior clareza as funções da tutoria.  

No dia 19 de outubro de 2007 (das 19h30 às 21h45), nas dependências do 

Edifício Kapa, sala 406C, a pedido da Pró-reitoria de EAD, reuniram-se o grupo de 

professores(as) tutores(as) e professores(as) tutoras(as) com a professora Adriana 

Azevedo � ouvidoria em EAD � e o professor Luciano Venelli � coordenador do 

curso de Administração. A pauta única da reunião era a discussão sobre o trabalho 

tutorial, após várias considerações sobre as condições do trabalho tutorial, bem 

como sobre as competências que a função exige. Seguiu-se uma discussão 
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bastante interessante e madura, onde o grupo foi incentivado a documentar as 

situações vividas pelos(as) professores(as) tutores(as) no desenvolvimento do seu 

trabalho diário na modalidade de educação a distância.  

O grupo de professores(as) tutores(as) da Umesp  propôs, então, a criação 

de um Grupo de Trabalho (GT) para elaborar um texto inicial que explicitasse as 

percepções sobre o trabalho tutorial, as  necessidades e reivindicações relativas ao 

exercício da função. O Grupo de Trabalho foi formado por indicação dos nomes de 

Marcos Munhoz da Costa (Pedagogia), de Hugo (Teologia) e Marco Bernardes 

(Administração). Tendo sido eu, Marcos Munhoz da Costa, escolhido pelo grupo 

como um dos professores tutores responsáveis por redigir o texto solicitei, ainda 

naquela reunião com a Pró-reitoria, a todos(as) os(as) colegas professores(as) 

tutores(as) que me autorizassem o uso desse documento nesta dissertação para 

incrementar as questões práticas do trabalho tutorial, sendo prontamente atendido, 

por unanimidade. 

O grupo formado aceitou o desafio e trabalhou com a seguinte metodologia: 

No próprio dia 19 de outubro de 2007, das 22hàs 23h, decidiu e elegeu tópicos 

considerados relevantes, do trabalho tutorial, para a elaboração do texto. 

Fundamentados nesses itens, os professores tutores destacados formalizariam um 

primeiro texto e apresentá-lo-iam, por e-mail, aos(às) demais professores(as) 

tutores(as). O grupo, ao receber o texto inicial, reagiria retornando com 

contribuições aos três redatores (em face à dificuldade de agenda para reuniões), 

que fariam nova redação até que o grupo estivesse satisfeito.  

Coube ao professor tutor Marcos Munhoz da Costa elaborar o texto 

rascunho e enviar aos colegas Hugo e Marco Aurélio Bernardes, o que aconteceu  
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entre os dias 22 e 26 de outubro de 2007, e  postado por e-mail no dia 27 de 

outubro de 2007. Com o retorno, postado por e-mail em 31 de outubro de 2007, 

das opiniões dos demais membros do GT foi fechada a primeira proposta de texto 

intitulado de texto inicial.  

Esse primeiro escrito, pela concordância dos três membros do GT, seguiu a 

seguinte estrutura: verificar e apresentar as propostas da instituição, constantes do 

projeto pedagógico de EAD, sobre o trabalho tutorial, e fazer propostas à 

instituição. Dois passos seriam dados: primeiro � para cada item destacado do 

PPEAD tecer comentários. Segundo � levantar as possíveis propostas do GT para 

análise e críticas dos(as) demais professores(as) tutores(as) e tecer comentários. 

O GT esperava que o grupo de professores(as) tutores(as) fizesse análises, 

resignificações, acréscimos ou retiradas de idéias e expressões, gerando uma 

troca de informações e alterações a serem propostas no texto inicial. Para isso, 

cada participante deveria escolher na paleta de cores uma para identificar suas 

colocações, sem excluir do texto inicial qualquer parte, para que se pudesse ter 

sempre a visão do todo.  

Paralelamente a este processo de criação, a professora tutora Babette de 

Almeida Prado Mendoza, do curso de Ciências Sociais, já havia elaborado um 

relatório sobre o uso da plataforma  SIGA, que prontamente disponibilizou ao grupo 

e faz parte dos anexos desta dissertação, com sua aquiescência. Recebi o 

documento por e-mail em 1º de novembro de 2007.  

Um ingrediente inesperado, não premeditado, somou-se à metodologia 

espontaneamente: os encontros durante a semana na sala de tutores provocavam 

discussões, onde novos comentários transformavam-se em sugestões a serem 
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acrescentadas, ou solicitações de  retiradas de partes do texto e assim por diante. 

Esse expediente (e-mail mais encontros presenciais informais) gerou uma riqueza 

de idéias e proporcionou descobertas de dificuldades específicas de alguns cursos, 

como o compartilhar de algumas soluções já aprimoradas por outros(as) 

professores(as) tutores(as).  

O grupo de trabalho, ao longo das semanas, acolheu as participações dos 

demais professores(as) tutores(as) reescreveu e resignificou o texto inicial, filtrando 

as proposições quando repetitivas, associando idéias, acrescentando novas  

propostas. O escrito coletivo foi intitulado de texto final e reapresentado, por meio 

virtual, para aprovação. Cada professor(a) tutor(a) respondeu ao e-mail 

conclusivamente, e no dia 7 de novembro de 2007 o texto final (coletivo) foi  

encaminhado à Pró-reitoria. 

O documento gerou uma reunião com  os(as) professores(as) tutores(as) e a 

Pró-reitoria. Em 19 de dezembro de 2007 � às 18h30, no edifício Kapa, sala 406C, 

contando com a presença do Pró-reitor, da Ouvidoria de EAD, do Gerente de 

Criação de Cursos e do coordenador do curso de Administração, com os(as) 

professores(as) tutores(as) quando discutiu-se o documento. Uma das questões de 

grande pertinência que foi alvo das falas de todos refere-se ao papel da tutoria, 

concluindo-se que esta função, para a Umesp, está em construção. O documento 

(abaixo descrito na integra) gerou uma discussão intensa, finalizando a reunião 

com a certeza que este protagonizará o envolvimento de outros setores da 

Universidade na construção do projeto de EAD, que se estenderá durante o ano de 

2008.  
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A reflexão sobre este papel a ser exercido pelo docente é fundamental, pois 

estamos falando de um novo modo de ser professor, a tutoria.  

 O documento escrito pelos(as) professores(as) tutores(as) � texto final � e 

em fase de discussão na Universidade, é colocado no corpo desta dissertação, na 

íntegra, porque revela alguns caminhos que precisam ser trilhados na construção 

do papel da tutoria em EAD. Então, segue o texto final: 

�O presente documento é fruto de uma ação conjunta de professores(as) 

tutores(as) que colegiadamente discutiram os tópicos abaixo relacionados. Como 

fruto do debate comentamos e propomos ações para desenvolver com qualidade o 

trabalho tutorial em EaD. 

�A nossa experiência leva às seguintes exigências básicas para aquele que 

planeja um curso na modalidade EaD on-line: 

 flexibilidade; 

 tendência permanente a ouvir as solicitações dos alunos e aprender com 

eles; 

 inclinação para ceder, em alguns momentos, o controle das discussões aos 

alunos no decorrer do processo de ensino-aprendizagem; 

 inclinação para o trabalho colaborativo; 

 tendência a não adotar atitudes tradicionais no seu papel de 

professor/tutor.�  

Professora tutora Babette de Almeida Prado Mendoza 

 

Relação tutor/aluno/carga horária 

 Proposta institucional   
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Um professor(a) tutor(a) atenderá 80 alunos e receberá 8 horas/relógio  = 

1/80/8 e proporções ex.: 1/100/10 

 Comentário  

Número de alunos por professor(a) tutor(a) INADEQUADO nesta proporção. 

Verificou-se em reunião haver disparidades por curso, tutores com 

proporções diferentes da proposta institucional inicial. 

 

 Proposta professores(as) tutores(as):  

a) Redimensionar o número de alunos atendidos por cada professor/a tutor/a 

e corrigir disparidades, de forma a contemplar, o mais rapidamente 

possível, a situação onde um tutor atenda de trinta a quarenta alunos 

recebendo  dez horas relógio. Proporção : 1/30/10 ou 1/40/10. 

b) Proposta mínima  por professor(a) tutor(a) de 8 horas relógio/semana. 

 Comentários 

Entendemos que a proporção 30 até 40 alunos por 10h é realista e 

razoável, pelos seguintes motivos:  

- melhora a qualidade de atendimento tutorial; 

- fortalecer a presença da equipe de tutores na Universidade;  

- proporciona maior tempo à participação dos tutores junto à equipe 

docente e técnica em demandas diversas (reuniões administrativas, 

pedagógicas, capacitações técnicas, elaboração de materiais de referência  

etc.;  

- incentiva ainda mais a equipe ao aperfeiçoamento de técnicas e à 

construção do conhecimento. 
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- Tendo em conta que um curso superior forma profissionais que devem  

desempenhar  potencialidades de maneira eficaz em suas referidas áreas,  

os(as) professores(as) tutores(as), especialmente do curso de Letras, 

responsáveis pelas correções dos trabalhos dos alunos, e pelo 

acompanhamento  a estes  no decorrer de sua formação, precisam com 

extrema urgência  o aumento de hora para a correção de textos dos 

idiomas Português e Espanhol, que são os principais elementos que 

compõem o curso. Não é possível formar bons professores se não 

acompanharmos adequadamente o processo de aprendizagem deles. Os 

erros são inúmeros, a dificuldade na língua materna já é grande, em língua 

estrangeira é ainda maior, o que é compreensível.  

- As horas de reuniões ou outras atividades, não devem interferir nas horas 

de correções, nos dias das tele-aulas, por exemplo, perde-se em média 

cinco horas, o que retarda bastante o retorno  de trabalhos corrigidos 

aos(as) alunos(as). 

- A carga horária de funcionários administrativos (Umesp) com exercício da 

tutoria não pode ser menor que 8 horas relógio /Semanal, o máximo restrito 

a CLT na soma das funções. 

 

Formação de Professores(as) tutores(as) 

 Proposta institucional 

Exigência: Formação superior na área de atuação e/ou co-relacionadas. 
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Oferta: Qualificar o professor(a) tutor(a) com três cursos semipresenciais : 

introdução a EAD, Tutoria em EAD e Ambiente Virtual de Aprendizagem 

(AVA) � apresentação e �funcionabilidade� do SIGA.  

 Comentários 

- Há concordância quanto as exigências considerando-as como iniciais.  

- Quanto ao número de horas e conteúdos apresentados na formação 

tutorial e no treinamento e aperfeiçoamento em AVA (plataforma �SIGA�) os 

mesmos são insuficientes. 

- Entendemos que capacitar os(as) professores(as) tutores(as) é 

fundamental no processo de valorização da proposta pedagógica da EaD e 

devem ser ampliadas.  

 Proposta dos professores(as) tutores(as)  

a) Oferecer capacitações nas diversas áreas (comuns e específicas de cada 

curso) com a devida certificação aos/às professores/as tutores/as.  

b) Estimular a equipe de professores/as-tutores/as, por meio de 

disponibilização de bolsas, às capacitações intra e extra-universidade 

(Congressos acadêmicos, cursos de extensão, especializações etc.). 

c) Ofecerer qualificações  na área tecnológica, de atualização com as diversas 

ferramentas disponíveis, no mercado. 

 Comentários: 

- O projeto de EaD na Umesp está em construção. Muito se aprende fazendo, 

no entanto capacitar os(as) professores(as) tutores(as) é fundamental para o 

bom desempenho da função.  
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- Capacitar nas diversas áreas, inclusive tecnológica num cenário EaD, 

proporcionará um resultado de qualidade no serviço prestado aos discentes e 

monitores de pólo. 

Função e Atribuições 

 Proposta institucional  

Considerada confusa. 

 Comentários 

- Falta uma definição objetiva da função tutorial.  

- Há, evidentemente, competências diferentes por curso. O(a) professor(a) 

tutor(a) é um generalista, mas atua muitas vezes como especialista, devido 

as características de alguns módulos. 

- Há disparidades nas atribuições quando comparados as exigências por 

cursos.  

- Excesso de atribuições para a carga horária remunerada. 

          - No que tange às questões de suporte técnico e administrativo, em muitas 

ocasiões, falta clareza e infra-estrutura de apoio aos professores/as tutores/as, 

os/as quais acabam por realizar pequenas funções que são de competência 

técnica ou administrativa. 

 Proposta dos professores(as) tutores(as) 

a) As funções comuns estejam descritas no Projeto Pedagógico de EaD. E as 

funções e atribuições específicas de cada curso estejam descritas nos 

projetos pedagógicos dos próprios cursos. 

 Comentários 
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- As dificuldades de compreensão das funções a serem exercidas e atribuições 

da função seriam diminuídas com o acesso a documento que regulamente o 

mínimo necessário às atividades da tutoria em cada curso. 

Infra-estrutura 

 Proposta institucional 

1 Sala de reuniões; 

1 Sala para tutoria; 

1 Máquina de café e chá; 

Número de equipamentos � 14 microcomputadores � apenas 8 dos 

equipamentos acessam uma ilha de impressão, compartilhada com todos 

os setores de EAD. 

 Comentários 

- Sala de reuniões pequena, sem ventilação. Uso restrito para um número 

máximo de 6 pessoas. 

- A sala de tutoria, em verdade é um corredor de acesso a outros setores do 

CEAD, é pequena para o volume de pessoas que transita por ela ou que 

nela desenvolve seu trabalho. Além de ter ventilação precária e excesso de 

ruído, por ser passagem e local de encontros.  

- Máquina de café atende as necessidades. 

- O número de equipamentos para uso dos professores(as) tutores(as) nas 

horas de �pico� é inadequado, o que gera desconforto.      

- Os microcomputadores não são de uso exclusivo da tutoria, o que gera 

uma demanda muito alta, em função do compartilhar com docentes 
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(professores/as e coordenadores/as) as mesmas máquinas. Hoje contamos 

com 22 professores(as) tutores(as) para 14 microcomputadores. 

- Há um desconforto muito grande para os professores(as) tutore(as) que 

utilizam os equipamentos (cerca de 50%) que não acessam a ilha de 

impressão, caso necessitem imprimir algum documento. 

 Propostas dos professore(as) tutores(as) 

a) Todas as máquinas deveriam acessar a ilha de impressão. 

b) Sentimos a necessidade de um local de entretenimento e interação que 

possibilite aos professores (as) tutores(as) pequenos intervalos para 

descanso e diálogo, principalmente nos dias das tele-aulas. 

c) Deveria haver mais ramais telefônicos para uso dos professores/as 

tutores/as, cada curso receberia  uma senha para acessar os pólos. 

d) Materiais  de escritório necessários para a utilização do serviço de malotes. 

 Comentários 

- Por motivos diferentes os professores(as) tutores(as) precisam imprimir 

documentos relativos ao trabalho de tutoria. O não acesso a ilha de impressão 

dificulta o trabalho. Quando isso acontece solicitamos a colegas que estejam 

utilizando microcomputadores que acessam a ilha de impressão que 

interrompam seu trabalho a fim de podermos imprimir o que se faz necessário. 

- Especialmente os dias de tele aula são muito corridos e exigem dos 

professores(as) tutores(as) muita atenção. Sentimos a necessidade de um 

lugar no qual se possa fazer pequenos intervalos para descanso, diálogo e 

para tomar pequeno lanche . Hoje isto acontece no próprio local de trabalho. 
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- O uso do telefone é necessário para o acesso aos pólos. Dependemos da 

boa vontade dos funcionários do CEAD para nos permitir utilizar os ramais 

telefônicos de seu uso. Ramais disponíveis aos(as) professores(as) 

tutores(as), com senhas por curso (de responsabilidade dos coordenadores) 

agilizaria os contatos com os monitores de pólos. 

- No curso de pedagogia recebemos várias atividades por malote. Após as 

correções e devidas avaliações necessitamos devolver aos alunos e alunas 

estes trabalhos. Sentimos a necessidade de materiais de escritório adequados 

(envelopes de vários tamanhos, fitas adesivas , pequenas caixas de papelão , 

envelopes plásticos, envelopes próprios para envio de CD, DVD�S, e outros) 

para postagem via malote.  

Valorização da titulação 

 Proposta institucional 

Não há diferenciação entre professores(as) tutores(as) no quesito formação 

acadêmica. 

 Comentário 

- Não há valorização da titulação dos(as) professores(as) tutores(as), 

diferentemente da carreira docente, todos recebem o mesmo valor de 

hora/trabalhada. A médio prazo isto poderá significar diminuição da 

qualidade do serviço prestado pela instituição ao aluno. 

- Toda a atividade do professor, seja ele tutor ou não, deve ser regulado por 

referenciais claros e explicitados em um plano de carreira.   

 Propostas dos professore(as) tutores(as) 
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a) Definir o valor / hora considerando a qualificação dos(as) professores(as) 

tutores(as). 

 Comentários 

- Em nosso caso, o exercício da atividade de professor/a tutor/a, é realizado 

por pessoas com perfis de qualificação distintos. Para a definição do valor / 

hora espera-se que sejam levadas em conta as titulações que os 

professores(as) tutores(as) possuem ou venham a alcançar. 

Flexibilização de horários 

 Proposta institucional 

O professor(a) tutor(a) deve cumprir sua carga horária na instituição, na 

sala de tutores, em horários pré-determinados entre estes e seus 

coordenadores. 

 Comentário 

- O controle do trabalho do/a Professor(a) tutor(a) é realizado através da 

assinatura de ponto na da produção EAD.  

- O deslocamento do(a) professor(a) tutor(a) para a instituição, a fim de 

trabalhar e assinar o ponto gera custos para o/a profissional (tempo e 

despesas de locomoção).  

 Propostas dos professore(as) tutores(as) 

a) Flexibilizar o horário deste/a profissional que viria a instituição quando 

possível e ainda permitindo que a atividade ocorra em outros locais 

(p.ex.: em espaços diversos da Universidade, em casa, em lan house 

etc.).  
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b) O horário de trabalho determinado ficaria estabelecido para as noites da 

teleaula do curso (dia da semana para transmissão ao vivo) com 

obrigatoriedade de presença e assinatura do ponto, viabilizando uso do 

espaço da tutoria e contato com os pólos. 

 Comentários 

- O controle do trabalho tutorial seria exercido pelo coordenador através do 

acesso a todos os pólos de seu curso podendo verificar a eficiência e 

eficácia do trabalho desenvolvido pelo professor(a) tutor(a). 

- Um ponto eletrônico ao acessar o SIGA é uma forma de controle, apesar 

de não garantir a realização do trabalho, neste caso responsabilidades , 

comprometimento, correção e honestidade de cada um ficarão evidentes 

pelo controle exercido pelos(as) coordenadores(as) de curso. 

Relacionamento entre os/as professores/as tutores/as 

 Proposta institucional 

1 reunião por semestre com membros da EAD, para verificar limites e 

possibilidades para o desenvolvimento do trabalho. 

 Comentário 

- A maioria dos(as) professores(as) tutores(as) participa dessas reuniões, 

no entanto essas não preenchem as expectativas criadas ao longo de um 

semestre, gerando um momento catártico sem produção concreta de 

mudanças para o trabalho dos/as professores(as) tutores(as). 

- Em concordância com a criação de um espaço de entretenimento e 

interação (em: Comentário ao tópico Infra-estrutura), julga-se fundamental 

a criação de momentos de diálogo e comensalidade, além da manutenção 
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da reunião para verificar as dificuldades e desafios enfrentados pela da 

equipe de professores/as tutores/as. 

- O ambiente de trabalho proporciona o convívio entre professores(as) 

tutores(as). Esses momentos tem sido bons embora sempre corridos em 

função das atribuições e volume de trabalho.  

- O relacionamento entre professores(as) tutores(a) responsáveis pelo 

mesmo curso é bom. 

 Proposta dos Professores(as) tutores(as) 

a) Uma reunião semestral com membros da EAD, para verificar limites e 

possibilidades para o desenvolvimento do trabalho. 

b) Uma reunião semestral para avaliação do semestre. 

 Comentários 

As reuniões poderiam ser mais produtivas se uma pauta fosse proposta para 

os tutores antes da reunião e que a mesma pudesse ser alterada com 

acréscimos ou proposta de mudança a fim de alcançar objetivos concretos. 

As reuniões de avaliação podem ser muito produtivas e proporcionar correções 

na  direção em que o projeto de EAD está caminhando. 

Relacionamento com professores e monitores 

 Proposta institucional 

Os professores(as) tutores(as) devem trabalhar em equipe com os 

coordenadores, professores, a equipe técnica e os monitores de pólo. 

Os professores(as) tutores(as)  deverão manter contato direto com monitores 

para orientá-los sobre as tele aulas e aulas atividades. 
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Os professores(as) tutores(as)  devem manter contato com monitores durante 

as tela aulas através de chat. 

Outros contatos: e-mail, telefone, caixa de mensagens, sempre que 

necessário. 

 Comentário 

- Os contatos exigidos são necessários e realizados.  

- Não encontramos uma ressonância ao trabalho com monitores. 

Aparentemente, pois não temos como controlar esta variável, alguns 

monitores não estão presentes no pólo, ou não assistem a apresentação 

dos/as professores(as) tutores(as) com as orientações dadas antes da tele 

aula.  

- Muitas orientações são dadas por telefone após as tele aulas, ou  no chat 

durante a mesma, apesar de não ser o momento mais oportuno, já que o 

tutor tem várias tarefas a cumprir durante a transmissão. 

- A maioria dos(as) professores(as) tutores(as) se relacionam bem, porém 

isso não ocorre entre professores e professores(as) tutores(as) , há 

professores que julgam os professores(as) tutores(as)  como meros 

auxiliares ou digitadores e isso é muito explicito, pois fazem questão de 

expressar em alto e em bom tom sua �superioridade� acadêmica. 

 Proposta dos Professores(as) tutores(as) 

a) A instituição deveria ter maior controle sobre o trabalho dos monitores, para 

isso deveriam ser funcionários contratados pela Umesp. 

b)  Uma outra forma de controle faz ligação com a infra-estrutura do pólo. Uma 

webcam de 50 reais apontada para as salas, transmitindo imagens via 
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internet para a UMESP é uma solução de controle relativamente barata e 

viável. 

c) Cuidar das relações institucionais para evitar descontentamentos e 

competições desnecessárias 

 Comentários 

- Exigir presença, pontualidade e qualidade dos serviços prestados. 

- Os monitores muitas vezes estão despreparados para o uso das 

ferramentas de informática, como o pacote Office, o SIGA, a internet. 

- Outra questão importante diz respeito aos cursos com mais de um 

período, nestes encontramos uma situação esdrúxula: um monitor 

coordenando duas tele-aulas ao mesmo tempo. 

- Professores(as) tutores(as) são reconhecidamente docentes devem ser 

valorizados como tal. 

Configuração dos pólos 

 Proposta institucional 

Desconhecida dos/as professores/as tutores/as 

 Comentário 

- Desconhecemos as exigências para que um pólo seja autorizado ao 

funcionamento. 

- Preocupa-nos: Espaço físico, mobiliário, equipamentos, salas de apoio 

para atividades manuais, controle de presença [monitores/as e alunos/as], 

relacionamento dos/as monitores/as com os/as alunos/as, disponibilidade 

de horários dos/as monitores/as, em dias distintos dos da tele-aula, no pólo 
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para os discentes utilizarem a infra-estrutura, biblioteca com acervo mínimo 

por curso etc. 

 Proposta dos Professores(as) tutores(as) 

a) Auditoria externa, contratada nos próprios municípios onde há pólos, ou 

municípios próximos. Para averiguar, periodicamente, se as condições 

contratuais estão sendo mantidas. 

 Comentários 

- O trabalho tutorial tem revelado nos diálogos por mensagens  que muitas 

vezes os pólos regionais não oferecem condições  para sustentabilidade do 

projeto EAD. 

- Exemplos a serem citados: um só monitor para dois períodos distintos do 

mesmo curso, número de equipamentos inadequado para o número de alunos 

e alunas no pólo etc. 

Uso do SIGA 

 Proposta institucional 

Desenvolvimento de seu próprio AVA (plataforma SIGA)  

 Comentário 

- Não há juízo de valor em relação à criação e desenvolvimento de uma 

plataforma própria. 

- No entanto, temos inúmeras dificuldades com adaptação às mudanças 

realizadas, embora sejam necessárias. 

- Há um documento sendo gerado pelos professores(as) tutores(as), 

paralelamente a este, específico sobre o SIGA, portanto os comentários 

mais importantes estarão presentes nele. 



 

 

207  

 

- Para as homologações e ambientes de teste de implementações de novas 

versões ou melhorias, os(as) professores(as) tutores(as) deveriam ser 

convidados a participar de todo o processo de desenvolvimento, tendo 

acesso de qualquer local, mesmo das residências. 

Conclusão do documento 

�Nós professores(as) tutores(as) desejamos contribuir com o 

desenvolvimento do projeto de EAD-Umesp, para isso oferecemos as 

propostas e comentários acima certos que através de um posicionamento 

dialógico entre os vários segmentos da instituição, envolvidos neste 

processo, teremos muito a conquistar no desempenho do trabalho tutorial e 

na  qualidade da educação oferecida aos nossos discentes�. 

 

O trabalho tutorial, como pode se perceber no relato, é fascinante. Um 

universo muito distinto é descoberto nos relacionamentos que se estabelecem 

entre a tutoria, os demais profissionais de EAD e o corpo discente. Há um 

encantamento no desenvolvimento do trabalho, na busca em conhecer o(a) 

aluno(a) pelos seus escritos, na necessidade que temos de compreender o outro 

pelo que diz de si mesmo nas entrelinhas das tarefas escritas e enviadas para 

correção. �Enxergar a alma� do(a) aluno(a) é a mais difícil tarefa da tutoria em 

EAD, e também a mais necessária, pois esta é a ferramenta que se utiliza para 

saber até onde o(a) aluno(a) conseguiu construir o conhecimento, quanto o saber 

lhe causa paixão,  quanto ele fica motivado a continuar a crescer e ser um autor 

cidadão. 
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�Enxergar a alma� do aluno é viver com ele em processo de �implicação 

educacional�, este termo estou usando para resignificar o conceito de implicação 

já descrito nesta dissertação, em uma tentativa de explicitar a relação de 

profundidade que deve existir entre a tutoria e o alunado na construção do 

conhecimento. Não basta saber que há implicações próprias de cada aluno(a) e 

de cada professor(a) tutor(a), é preciso saber e sentir que há uma implicação no 

processo de ensino-aprendizagem que permeia o aluno(a) e o professor(a) tutor(a) 

em função dos conteúdos propostos. Não que ambos tenham a mesma 

implicação, pois são sujeitos autônomos, livres em si mesmos, com biografias 

diferentes, personalidades distintas, mas que participam do mesmo processo de 

ensino-aprendizagem cada qual implicado, implicando-se e implicando o outro, 

modificado, modificando-se e modificando o outro, tudo em função da busca do 

saber que se dá na construção do conhecimento. Ao final de cada novo 

conhecimento construído já não somos os mesmos, crescemos, amadurecemos, 

alunos(as), professores(as) tutores(as) demos mais um pequeno passo à autoria 

da própria dignidade de sermos sujeitos mais livres, mais autônomos, mais 

sujeitos. 

Essa é a grande tarefa da tutoria em EAD que proporcionará ao discente a 

formação do aluno-autor-cidadão e à instituição o exercício de seu discurso 

pedagógico-confessional, no caso da Umesp.  
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CONCLUSÃO 

 

 

EAD, tremendo desafio para a educação brasileira. O progresso tecnológico 

dos últimos anos colabora com a ampliação desta modalidade de ensino, 

proporcionando o ingresso de um número cada vez maior de estudantes no nível 

universitário. 

O desafio não está simplesmente no uso de novas tecnologias de 

informação e comunicação no meio educacional, mas também, na qualidade do 

ensino pelos meios tecnológicos. Perguntas, cujas respostas ainda não estão 

objetivamente respondidas, estão pairando no sistema educacional a distância, 

aguardando, por exemplo, avaliações que verifiquem se os novos profissionais, 

formados por cursos de EAD, que entram no mercado de trabalho, conseguem 

exercer a profissão eficiente e eficazmente; e se esses indivíduos são também 

capazes de lutar por uma sociedade mais justa e solidária.  

As conclusões descritas nesta dissertação ajudam a esclarecer alguns 

desses pontos. Isso foi possível graças à metodologia utilizada, que revelou-se 

apropriada para alcançar o objetivo delineado e confirmar a hipótese proposta na 

introdução.  Minha história de vida associada às leituras no programa de mestrado 

em educação, mais a experiência vivida na tutoria na Umesp, proporcionaram os 

resultados que podem contribuir com a modalidade de ensino a distância, 

especialmente com a construção do papel da tutoria.  

As experiências tutoriais no trabalho cotidiano, respaldadas pelo referencial 

teórico e pela metodologia de pesquisa, revelam que a EAD ainda está em 

construção e muitas contribuições poderão ser dadas por meio de pesquisas 
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nessa área. Uma delas é a análise da relação entre a formação do sujeito e o 

papel do tutor. Nesta caminhada, as experiências vividas na tutoria em EAD, no 

curso de Pedagogia, permitiram perceber que é possível realizar um trabalho 

sério, comprometido com a formação do sujeito como autor-cidadão e oferecer-lhe 

recursos para inserção no mercado de trabalho, através da construção do 

conhecimento. O caminho percorrido através das leituras, dos estudos e do 

exercício da tutoria desvelou a relação entre a formação do sujeito e o papel do(a) 

professor(a) tutor(a), conforme proposto na introdução deste texto. 

As relações existentes entre os(as) professores(as) tutore(as), os(as) 

alunos(as) e os demais atores presentes na EAD, vistas sob a ótica da 

multirreferencialidade, contribuíram para reafirmar a idéia norteadora da pesquisa 

que, hipoteticamente, afirmava que a tutoria tem função mediadora no processo 

de construção do conhecimento e desenvolvimento do sujeito, bem como, tem 

aspectos articuladores na equipe da EAD. 

A pesquisa revela que na modalidade de educação a distância, em larga 

escala, o trabalho em equipe é fundamental e cada função tem sua importância. 

No entanto, a tutoria por sua relação direta (virtual) com os alunos e alunas é 

responsável por coordenar e orientar as ações didático-pedagógicas, cooperando 

com o corpo discente no desenvolvimento do processo de ensino aprendizagem. 

Esta relação de proximidade com os(as) alunos(as) revela as dificuldades de 

aprendizagem existentes no corpo discente, assim como as suas potencialidades.  

A multirreferencialidade ao propor um olhar plural sobre o objeto de 

pesquisa evidenciou-se como uma ferramenta importantíssima para a 

compreensão dos sujeitos (corpo discente) valorizando biografias, formação 
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educacional, visão de mundo, personalidades, as implicações, favorecendo a 

leitura das dificuldades e potencialidades que cada um dos atores presentes no 

processo ensino aprendizagem possui, porque todos, incluso professores(as) 

tutore(as) são �tocados� no processo de construção do conhecimento e na 

formação do sujeito.  

A experiência no serviço tutorial comprova esta assertiva. Cada 

componente do corpo discente tem seu próprio ritmo de aprendizagem, interesses 

temáticos variados, expectativas profissionais diversas, pertence a uma classe 

social distinguível, tem lugar de habitação geograficamente definido (por exemplo: 

meio rural ou urbano), história de vida e hábitos próprios etc. Este capital cultural 

acumulado requer do(a) professor(a) tutor(a) uma relação implicada capaz de 

compreender e auxiliar a formação do sujeito e a construção do conhecimento, o 

que denominei no último capítulo de �implicação educacional�. 

A tutoria é mediadora dos processos de formação do sujeito e construção 

do conhecimento no que se refere à vida do(a)  aluno(a). Entretanto, não se pode 

deixar de destacar que os profissionais que exercem a função tutorial recebem 

uma oportunidade para o exercício da autoria e o desenvolvimento acadêmico. 

Durante a pesquisa evidenciou-se que os profissionais eficientes, eficazes, 

competentes, no exercício da tutoria na modalidade a distância, que considerem 

os vários elementos presentes no processo educativo, o outro e a si mesmos 

como sujeitos inacabados, em formação, caminham na direção construtiva da 

autoria-cidadã, dos �tutoriandos� e de si mesmos; ocorrendo, semelhantemente, a 

habilitação na área do saber que desejam para o exercício profissional dos 

alunos(as) e o seu próprio  desenvolvimento profissional. 
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Vimos o aspecto mediador da função tutorial. Há um outro papel importante 

desta função que é a articulação que a mesma realiza nas relações com todos os 

setores envolvidos com a modalidade do ensino a distância. De fato, a tutoria tem 

parte de responsabilidade no papel articulador entre as partes do todo. Isso 

acontece exatamente por ser este profissional que coloca-se entre o aluno e a 

instituição. Neste caso, tudo que diz respeito ao aluno passa pela tutoria. Cito 

apenas um exemplo: a avaliação de uma tele-aula pode ser feita por qualquer 

pessoa, mas a tutoria tem uma sintonia fina com os alunos e percebe se 

determinadas situações de aprendizagem, oferecidas pelo docente autor da tele-

aula, alcançaram, ou não, os objetivos propostos. Portanto, é muito importante 

que o professor autor compartilhe com a tutoria a construção da tele-aula, da aula-

atividade e do planejamento semanal. 

A articulação não se refere apenas à relação entre docentes, nas demais 

áreas o mesmo acontece, por isso, a tutoria (no modelo de larga escala) é uma 

função impreterível que sustenta todas as relações entre  alunos e a instituição. 

Este trabalho mediador e articulador bem realizado favorece a convivência dos(as)  

alunos(as), com a universidade, nos âmbitos: acadêmico, administrativo, 

financeiro e legal. A satisfação do discente corrobora para sua permanência no 

curso até o seu final, transformando-se em divulgador dos cursos de EAD.  

Considerando as funções mediadora e articuladora que a tutoria exerce, há 

que se destacar que este profissional, por razões já descritas no corpo da 

dissertação, deve ser visto pela instituição como um ator fundamental no contexto 

educativo da EAD. Isso, por um lado, requer competência profissional e muita 

responsabilidade � entre outros atributos � por outro, enseja uma relação mais 
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justa no número de alunos atendidos por hora trabalhada, uma valorização 

pecuniária, com salários mais adequados à função, e investimentos na formação 

continuada deste profissional. 

A pesquisa sobre a formação do sujeito em EAD permite apontar muitas 

contribuições para as universidades brasileiras envolvidas nesta modalidade de 

ensino. Listo algumas como exemplo : 

 os(as) professores(as) tutores(as) devem conhecer o projeto político 

pedagógico da instituição;  

 a tutoria responsável atua considerando a si e ao outro como sujeitos 

em formação; 

 o trabalho da tutoria é fundamental na construção do conhecimento, 

para isso, a relação do número de alunos atendido por hora 

trabalhada não pode ser demasiado;  

 a remuneração do trabalho tutorial deve considerar a função como 

docência; 

 as atividades didático-pedagógicas devem ser discutidas com a 

tutoria e considerar, entre outros, as distâncias geográficas e as 

diferenças culturais dos pólos; 

 as avaliações do corpo docente devem ter a participação da tutoria 

em sua confecção para aproximar estas da realidade dos alunos. 

Como vemos, o universo educacional a distância é muito extenso. As 

pesquisas, embora já sejam muitas, ainda não deram conta de retratar todas as 

possibilidades desta modalidade de ensino, descerrando inúmeras possibilidades 

de estudos.  
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ANEXOS 
 

 

Anexo I 
 

Questionário respondido pelo Professor Doutor Fabio Botelho Josgrilberg, 

gerente de desenvolvimento de cursos, da Umesp. As questões foram formuladas 

e enviadas por e-mail em 1 de agosto de 2007 e recebidas por e-mail 8 de agosto 

de 2007. 

 
 

1. Qual é  a estrutura da EAD-Umesp?  

 
R. Atualmente, dois estúdios, uma sala para tutores, uma sala para 

coordenadores, duas salas para administração. 
  
2. Quais as funções consideradas pedagógicas? 

 
R. Coordenadores, professores, professores-tutores, assessoria pedagógica. 

  
  

3. Quais as funções são estritamente Técnicas?  

 
R. Suporte, desenvolvimento de materiais, atendimento aos pólos. 

  
  

4. Quais outros setores da Instituição colaboram para o desenvolvimento 

dos cursos de graduação em EAD?  (ex. DTI) 
  
R. Todos os envolvidos nos processos regulares da universidade: financeiro, 

recursos humanos, DTI, processo seletivo, secretaria acadêmica, dentre outros.  
  
  

5. Os cursos de pós-graduação (lato sensu) também são de competência 

da Pró-reitoria de EAD?  
 
R. Tanto na graduação quanto na pós-graduação a PROEAD é responsável 

por garantir as condições técnicas e pedagógicas dos cursos, indicados e 

organizados no âmbito das faculdades. 
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6. Qual o número de alunos matriculados até o semestre passado? Esta 

você respondeu por telefone, acrescentei para registrar textualmente.  

 
R. 2590 alunos nos diversos cursos. 

  
  

7. Quais são as exigências mínimas para a função de tutoria?  

 
R. Graduação na área. 

  
  

8. Como é realizada a formação dos tutores de EAD?  

 
R. Programa de Capacitação organizado pela PROEAD e Pró-reitoria de  
Gestão de Pessoas e Infra-estrutura. 

  
9. A tutoria para os cursos de pós-graduação são semelhantes as dos 

cursos de graduação?  

 
R. Não.  

  
10. Qual é o seu cargo?   

 
R. Gerente de desenvolvimento de cursos. 

  
11. Quais são os cargos existentes  na Pró-reitoria de EAD e quais as 

relações hierárquicas?  

 
R. Pró-reitoria, Assessoria Pedagógica, Gerência de Desenvolvimento de 

Cursos (gerente, designer instrucional, webdesigners, auxiliares de 
coordenação, estagiário), Gerência de Relacionamento  (gerente, assistente 
comercial, estagiário), Gerência de Suporte Técnico e Capacitação (gerente, 

técnicos de suporte, estagiário). Todas as gerências e assessorias se dirigem à 

Pró-reitoria.  
  

12. Quais são as perspectivas, em número de alunos, dos cursos de EAD 

Umesp para os próximos anos?  

 
R. 10 mil alunos em cinco anos. 
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INTRODUÇÃO 

 O último Censo de Educação Superior do MEC relativo a 2005 indicava 

que, de um total de 4,5 milhões de alunos universitários, havia 115 mil alunos 

matriculados em cursos de graduação da modalidade a distância. Esse número é, 

portanto, significativamente pequeno, porém, segundo dados da ABED, de 2004 

para 2005 houve um aumento de vagas de cursos dessa modalidade de 32% e, 

certamente, apesar do preconceito que ainda ronda a idéia de educação a 

distância no senso comum dos estudantes brasileiros, em breve, as pesquisas de 

2005 a 2006 constatarão um índice de crescimento de oferta de vagas superior ao 

do período anterior. 

 Isso significa que a despeito do preconceito e da qualidade duvidosa de 

cursos a distância oferecidos, tanto pela rede privada de ensino quanto pela rede 

pública, a EaD vem ganhando espaço no cenário educacional do país. 

 Tanto as instituições de ensino quanto os próprios professores de cursos 

presenciais e semipresenciais vêm percebendo que é necessário focalizar 

técnicas didático-pedagógicas que aumentem a participação do aluno e a 

aprendizagem colaborativa lançando mão das várias tecnologias de informação e 

comunicação hoje disponíveis. Ou seja, muitos dos recursos didáticos e 

pedagógicos da modalidade integralmente a distância são presentes nos cursos 

presenciais e semipresenciais, o que demonstra a inevitabilidade da presença 

cada vez mais significativa dos cursos da modalidade EaD. 

 A Universidade Metodista iniciou a sua experiência com EaD nas disciplinas 

semipresenciais em 2005 e obteve credenciamento, no mesmo período, pelo MEC 

para oferecer Cursos de Graduação a Distância. No primeiro semestre de 2006, a 

instituição passou a oferecer seis cursos de graduação integralmente a distância e 

já obteve credenciamento para oferecer cursos de graduação a distância em todo 

território nacional. Hoje a instituição oferece nove cursos que contam com o apoio 

presencial de 23 pólos regionais. 

 O curso de Licenciatura de Ciências Sociais teve início no primeiro 

semestre de 2007, com uma turma de 60 alunos distribuídos em oito pólos 
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regionais. No segundo semestre de 2007, são 89 alunos matriculados, distribuídos 

em 13 pólos. 

 Este relatório pretende discutir alguns pontos críticos da proposta técnica e 

pedagógica que estrutura o oferecimento do curso de Licenciatura em Ciências 

Sociais. Acreditamos que a equipe composta por diretor, coordenadora, 

professores e professora-tutora já passou do estágio em que tudo é novidade e a 

experiência desses profissionais comprometidos com a qualidade da educação, 

seja ela de que modalidade for, já legitimam a manifestação de nossa análise 

sobre alguns recursos didáticos, pedagógicos, técnicos e da própria concepção de 

EaD que vem orientando escolhas dos responsáveis pela tomada de decisões 

relativas à proposta de EaD da instituição.  

 

1. DIFICULDADES E SUGESTÕES 

 

Realizamos um levantamento com as dificuldades mais comuns apontadas 

pelos alunos do curso de Licenciatura em Ciências Sociais. Reconhecemos que 

várias delas são o resultado da falta de familiaridade com a plataforma e com os 

recursos usuais da rede. Porém, é importante lembrar que, ao identificarmos 

padrões de dificuldades, é possível trabalhar com um diagnóstico apontando para 

a falta de estabilidade do próprio sistema (ou problemas pontuais e com 

ferramentas específicas) ou remetendo a um perfil de aluno que necessita de um 

treinamento mais eficaz ou, ainda, sinalizando necessidade de repensarmos o 

Projeto de EaD da instituição do ponto de vista pedagógico, didático e técnico. 

Listamos essas dificuldades com a intenção de provocar uma discussão 

que contribua, de fato, para o aperfeiçoamento do trabalho que realizamos na 

instituição e, sobretudo, para reafirmar nosso compromisso com a qualidade da 

educação em qualquer modalidade.  

 

1.1 DIFICULDADES - SEGUNDO OS ALUNOS 
 

DATA FERRAMENTA DIFICULDADE 

23/08 Caixa de mensagem. Não tem acesso aos 

destinatários.  



 

 

224  

 

Comentário: Os alunos, 

inclusive os do semestre 

passado, tiveram [e 

alguns ainda têm], 

dificuldades em 

compreender a lógica da 

caixa de mensagens do 

sistema. 

29/08 

 

30/08 

 

 

 

 

 

06/09 

 

 

 

 

 

08/09 

Tarefa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Status de confirmação de envio 

de tarefa.  

Dificuldade de localizar a 

caixa de atividade. 

�Estou tentando enviar os 

meus planejamentos 

semanais, e, no entanto, 

na hora de fazer o upload 

do documento, ele não 

está carregando.� 

�Estou lhe enviando este 

e-mail para informar que 

mais uma vez os alunos 

do curso de Ciências 

Sociais não conseguem 

enviar suas atividades 

pelo Siga e pelo 

forum.[sic]� 

�Vi no SIGA,  entrega de 

atividade minha da aula 

(...) em aberto. Eu 

entreguei tudo, dentro do 

prazo e conforme 

orientações pelo SIGA.� 

31/08 Caixa tarefa/avaliação. �(...) tentei enviar 
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[atividades] várias vezes e 

não consegui 

(...), reconsidere este 

novo envio (...) [por e-

mail]. 

01/09 

 

 

14/09 

Fórum 

 

 

 

�Tentei participar do fórum 

(...), mas o sistema não 

aceitava a mensagem.� 

�(...) fórum do dia 13 de 

setembro e a nossa 

atividade não está lá, 

embora tenha sido 

postada.� 

20/09 Breeze �(...) acessei os outros 

breezes, (...), não consigo 

acessar este em especial, 

dá uma mensagem de 

segurança.� 

02/10 Notas �Não estou conseguindo 

verificar as notas.� 

03/10 Acesso ao portal Dificuldade em abrir e dar 

início a operação Portal  

do aluno/docente. 
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1.2 DIFICULDADES E SUGESTÕES � SEGUNDO A TUTORA 
 

FERRAMENTA DIFICULDADE SUGESTÃO 

Caixa de 

mensagem 

 

Ausência da informação 

da especificação do pólo 

do aluno. 

 

 

 

 

 

A impossibilidade dos 

alunos se comunicarem 

de pólo para pólo. 

Que houvesse uma adaptação 

desse recurso no novo modelo 

de caixa de mensagem do 

SIGA. 

Justificativa: 

Agiliza o retorno. 

Que não haja restrições na 

comunicação entre os 

participantes. 

Justificativa:  

O sistema de organização do 

curso deve permitir e estimular 

momentos de interação entre os 

participantes. 

Fórum Ter que correr a barra de 

rolagem para ler toda a 

mensagem e não ter uma 

visão geral do 

ordenamento das 

discussões. 

Abrir o comentário em pop-up; 

modelo em escala, que 

permitisse uma visão mais 

ampla dos comentários e sua 

relação direta ou indireta com os 

outros comentários, data de 

postagem e assunto de forma 

resumida, com identificação do 

aluno vinculada à identificação 

do pólo. 

Justificativa: 

Facilita a avaliação. 

O aluno se sente mais acolhido 

com uma visão enxuta, 
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organizada e completa do que 

está acontecendo no fórum. 

Todos os recursos utilizados na 

interação (síncrona ou 

assíncrona) devem motivar, 

convidar o aluno a participar. 

Ambiente Falta de espaço para 

trabalharmos com 

materiais mais lúdicos e 

visualmente mais 

atraentes.   

 No mural. 

 Em um página 

para materiais 

complementares. 

 Na própria página 

da aula, com poder 

de edição dado ao 

professor (para 

que ele também se 

sinta estimulado a 

fazer com que a 

sua aula fique 

cada vez mais 

atraente). 

 

Em materiais complementares, 

por exemplo, disponibilizarmos 

links de sites com o próprio logo 

(com a ressalva: �para fins 

didáticos�), gifs, �chamadas� 

com animações etc. 

 

  

 

Justificativa: 

O aluno que já conhece se 

identifica com a proposta. 

O aluno que não conhece é 

convidado a realizar 

experimentações, muitas vezes, 

de forma independente, e, com 

isso, fortalecemos sua 

identificação com as propostas 

do curso e potencializamos o 

sentimento de pertencimento à 
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comunidade de aprendizagem.  

Avaliação A ferramenta atual nos 

possibilita fazer upload da 

tarefa do aluno após 

acrescentar os 

comentários do tutor. 

Repetidas vezes após 

salvar o arquivo no pc, 

exatamente com o 

mesmo nome, como 

exige o procedimento, o 

sistema não executa o 

upload e justifica que o 

arquivo precisa ter o 

mesmo nome para que a 

ação seja executada com 

sucesso. 

Seria interessante que o 

ambiente proporcionasse uma 

possibilidade dos alunos lerem 

os comentários dos 

tutores/professores de acesso 

fácil e/ou um sistema de upload 

estável no qual pudéssemos de 

fato inserir os nossos 

comentários no próprio texto do 

aluno. 

Ferramentas de 

avaliação com 

resultados e 

orientações de 

estudo 

imediatos. 

Ferramentas que 

permitam ao aluno saber 

de imediato o seu índice 

de acerto e receber 

orientações para 

organizar os seus 

estudos. 

Ex: hot potatoes 

Hot Potatoes é um programa 

que contém um pacote de seis 

ferramentas ou programas de 

autor que permitem: 

 Exercícios de 

preenchimentos de 

espaços; 

 Teste de múltipla 

escolha; 

 Teste de resposta curta 

entre outros. 

Justificativa: 

Criar atividades que não 
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vinculem em seu formato o peso 

de uma avaliação. 

O formato pode estimular o 

aluno a testar os seus 

conhecimentos e receber 

orientações direcionadas. 

Ferramenta de 

relatório de 

acessos 

Não podemos saber 

quando e quais foram os 

acessos dos alunos. 

Uma ferramenta que possa nos 

fornecer informações sobre os 

acessos dos alunos e identificar 

as suas dificuldades. 

Justificativa: 

Facilita a avaliação e, 

principalmente, a orientação dos 

tutores e professores dirigidas 

aos alunos. 

Ausência de 

recurso: 

participantes On-

line 

Não podemos saber 

quem está On-line. 

Uma ferramenta com a qual 

pudéssemos saber quem está 

On-line. 

Justificativa: 

Seria mais um estímulo à 

participação, a entrar no 

ambiente, tirar dúvidas On-line 

com o tutor, professor e com os 

colegas. 

Chat Ausência de um chat 

permanente. 

Que o aluno pudesse ter um 

chat permanentemente aberto 

para contactar os participantes 

On-line. 

 
 

2. POSICIONAMENTO 
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 Diante de todas essas questões apresentadas como �dificuldades e 

sugestões� acreditamos ser necessário demarcar nosso posicionamento e nosso 

entendimento do contexto mais amplo de tomada de decisões que sustentam a 

proposta de EaD da instituição. 

 Desde a abertura da primeira turma do curso de Licenciatura de Ciências 

Sociais, estamos buscando �métodos concretos� para garantir a normalidade do 

seu desenvolvimento e isso significa satisfazer às expectativas positivas dos 

nossos alunos referentes à prática pedagógica, à didática, ao conteúdo, à 

qualidade do retorno das suas solicitações, à garantia da possibilidade da 

comunicação entre todos os integrantes, à acessibilidade ao material e ao 

funcionamento estável do AVA. Tendo em vista esse critério de garantia de 

qualidade de todos esses aspectos mencionados, que entendemos serem 

mínimos, apresentaremos a seguir pontos críticos que configuram entraves para 

concretizarmos integralmente o nosso projeto de curso. 

 Antes da exposição dos nossos argumentos, esclarecemos que temos 

consciência de que não se pode, simplesmente, criar um curso na modalidade 

EaD com a expectativa de que os alunos saibam como acessar todas as 

ferramentas e materiais,  navegar pelo ambiente sem tropeços. Portanto, 

acreditamos que o sucesso do processo de ensino-aprendizagem está 

diretamente relacionado a aulas que sejam tecnologicamente eficazes e 

significativas do ponto de vista do aluno (o ponto nodal fica sendo o complexo dos 

procedimentos didático-pedagógicos). 

 Entendemos que nos primórdios da EaD on-line o foco estava em orientar 

os professores a usar a tecnologia em suas aulas e em como desenvolver um 

curso on-line, adaptando as suas características ao manejo dessas tecnologias, 

assim, o curso centrava-se mais no professor e no material empregado. De uns 

anos para cá, percebeu-se que o aluno de curso da modalidade EaD não 

necessariamente sabe como interagir com o professor/tutor, com o material e com 

os colegas, assim o foco passou a ser deslocado de �professor/material� para o 

�aluno�. E é exatamente esta a perspectiva que defendemos, ou seja, uma 

proposta que privilegie recursos pedagógicos (concepção de processo de ensino-
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aprendizagem, suas práticas, suas escolhas didáticas e técnicas) centrados no 

aluno e que favoreçam a aprendizagem colaborativa. 

 Do ponto de vista prático, de escolhas da equipe que desenvolve um curso 

a distância, como é que acreditamos ser possível chegar a esse resultado? A 

nossa experiência leva às seguintes exigências básicas para aquele que planeja 

um curso na modalidade EaD on-line: 

 flexibilidade; 

 tendência permanente a ouvir as solicitações dos alunos e aprender com 

eles; 

 inclinação para ceder, em alguns momentos, o controle das discussões aos 

alunos no decorrer do processo de ensino-aprendizagem; 

 inclinação para o trabalho colaborativo; 

 tendência a não adotar atitudes tradicionais no seu papel de professor/tutor. 

É necessário agora que sejamos mais pragmáticos na nossa exposição e 

para isso é  importante frisar que acreditamos haver quatro pilares que 

sustentam o bom andamento de um curso a distância on-line: um projeto 

pedagógico bem estruturado; sistema de tutoria personalizado eficaz; 

profissionais comprometidos com a qualidade do processo de ensino 

aprendizagem e um ambiente que atenda minimamente a proposta (os 

detalhes serão expostos mais adiante).   

Do ponto de vista concreto, poderíamos pensar em requisitos mínimos para 

começarmos a caminhar no sentido de (em concordância com o que foi 

exposto logo acima) centrarmos o processo no aluno e aumentar a 

probabilidade de atingirmos sucesso na qualidade/eficácia do ensino-

aprendizagem na modalidade EaD 158. Dito de outra forma, passamos agora a 

expor esses requisitos, justificando-os do ponto de vista pedagógico: 

                                                 
158 Temos consciência das várias questões subjetivas que se referem a características do aluno e 

que interferem nos resultados, tais como, saber gerenciar  tempo, estilos de aprendizagem 

diferenciados e que se explicam independentemente da escolha da proposta pedagógica e da 

escolha do AVA. Devemos também sempre levar em conta a heterogeneidade das trajetórias de 

educação formal, suas experiências profissionais, as expectativas em relação ao curso e à 
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1. Que o aluno tenha acesso a um computador e a uma conexão de alta 

velocidade. No caso do projeto EaD-Metodista, os alunos têm a 

garantia de acesso a computadores e a conexão banda larga nos 

pólos, porém já foi constatado (com o auxílio de profissionais do setor 

técnico da instituição) que há algumas dificuldades no envio de 

tarefas dos alunos pelo AVA ocasionadas pela própria baixa 

qualidade da conexão da localidade. 

2. Os alunos precisam se sentir atraídos a navegar pelo ambiente e a 

interagir com os materiais e participantes. Portanto, recursos que 

fortaleçam o sentimento de pertencimento ao grupo e o 

desenvolvimento de um sentimento de comunidade de aprendizagem 

como �perfis� de todos os integrantes (não só dos alunos) com 

�carômetros� ou ainda blogs dentro do próprio ambiente sempre são 

bem-vindos. Hoje, o AVA não proporciona possibilidades de criação 

de páginas mais personalizadas e lúdicas e isso é uma limitação para 

a motivação do professor em buscar sempre inovar na escolha dos 

recursos tecnológicos e para estimular o aluno no envolvimento 

permanente com o curso, pois podemos quebrar com as suas 

expectativas de encontrar o inusitado e amenizamos o potencial de 

encantamento que poderíamos proporcionar de maneira quase que 

permanente.  

 

3. Já é sabido que o perfil do bom aluno on-line sugere uma atitude de 

automotivação, autodisciplina e de autonomia. O curso precisa, 

portanto, também ser pensado para facilitar o desenvolvimento e o 

reforço dessas características. As ferramentas devem proporcionar 

uma flexibilidade que permita, em diferentes momentos, que os 

alunos sejam protagonistas do processo. Quanto à interação entre os 

                                                                                                                                                     
modalidade, o letramento digital. A educação a distância em que acreditamos deve contemplar 

tais variações. 
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integrantes, há que se garantir a possibilidade da comunicação 

síncrona e assíncrona entre todos os participantes. Hoje, o AVA 

disponibiliza apenas a ferramenta fórum (já abordamos os problemas 

de formato da ferramenta disponível em outro momento deste 

relatório) para a comunicação assíncrona e o chat dirigido (proposto 

pelo professor, e com data e hora marcada) para a comunicação 

síncrona. A caixa de mensagens não possibilita ao aluno se 

comunicar com os alunos dos outros pólos e isso limita as trocas 

entre os participantes. 

 

4. Ainda sobre características do perfil do aluno on-line, há a auto-

responsabilização pelo sucesso do curso. Quando, tanto o 

planejamento das aulas quanto o AVA proporcionam a possibilidade 

da prática de aprendizado colaborativo e cooperativo, os alunos se 

sentem mais comprometidos e responsáveis pelo processo e passam 

a constatar que sem isso estarão minimizando as suas chances de 

sucesso e as dos seus colegas. Acreditamos que o projeto 

pedagógico de um curso na modalidade EaD on-line deve permitir 

trocas que possibilitem/facilitem a aprendizagem (situada e distribuída 

socialmente) de todos.  Isso deriva da concepção de que cada 

participante tem uma trajetória educacional diferente e que cada um, 

portanto, pode conhecer coisas que os outros desconhecem e que, 

também, possuem habilidades ou mecanismos particulares de 

construção do conhecimento, de maneira que, a partir das trocas 

entre os integrantes, todos aprendem. Hoje, o AVA da instituição não 

disponibiliza a ferramenta wiki que, dentre as tantas possibilidades 

tecnológicas disponíveis, poderia possibilitar esse �encontro� e 

aprendizado já que envolve tanto a dimensão individual quanto 

coletiva e promove o desenvolvimento do pensamento crítico.  
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5. Há ferramentas, dentre as quais diário, portfólio e blogs, que 

proporcionam o acompanhamento permanente e contínuo do 

processo de aprendizagem do aluno (pelo professor/tutor; pelo 

próprio aluno; e em algumas situações, pelos colegas) e isso também 

favorece o sucesso do processo de ensino-aprendizagem. Hoje, não 

temos nenhuma ferramenta que possibilite um acompanhamento e 

avaliação com essas características. 

Fica claro, portanto, que o tipo de participação possibilitada por 

ferramentas como fórum, wiki, diário, portfólio oferece também aos 

professores/tutores a possibilidade de acesso à trajetória totalmente 

documentada de cada aluno, o que é uma grande vantagem, já que 

consideramos o sistema de tutoria um dos pilares que sustentam o 

bom andamento ou desenvolvimento do curso.  

 

CONCLUSÃO 

Almejamos uma proposta de curso que permita que os alunos 

interajam de forma mais independente e autônomo com o conhecimento, 

com o ambiente, com os alunos e outros participantes da que integram a 

equipe.   

Expomos, assim, de maneira sucinta a nossa concepção de EaD que 

se configura em um complexo que envolve aspectos pedagógicos, 

didáticos, epistemológicos e técnicos combinados harmonicamente e 

materializados em um ambiente potencialmente rico para aprendizagem, 

que estimule a construção de sentido pessoal e a construção social do 

conhecimento.  

Apesar das duras críticas, é preciso enfatizar o nosso reconhecimento 

do trabalho da equipe responsável pelas tele-aulas, que se mostra cada vez 

mais dedicada em garantir o aperfeiçoamento dos recursos utilizados e 

aprimoramento das técnicas e do formato das aulas transmitidas via satélite 

e gravadas para serem, posteriormente, disponibilizadas aos alunos. 

 

ANEXOS 
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Mensagens muito comuns: 

 
1. �O sistema funciona normalmente até a hora do envio, a partir daí ele informa 
que foi recebida a atividade, e, quando os alunos vão checar no sistema, não 

consta nada.� 

2. �Estou com dúvidas quanto ao envio dos meus arquivos. Estou tentando enviar 

os meus planejamentos semanais, e no entanto na hora de fazer o upload do 
documento, ele não está carregando. Como devo proceder para entregar as 

minhas atividades?  

Sem mais � 

Exemplos de mensagens que ressaltam as dificuldades encontradas no 

manejo da plataforma SIGA: 

 
1. �Professora, 
  
Os mil e um endereços dentro da página, para procurar documentos, enviar tarefa, 
participar de fóruns - às vezes você está num módulo com um professor, daqui à 

pouco você dá um salto e vai para outro módulo. Todas as matérias são 

excelentes, os professores também, mas dominar essa página vai além de todas 

as dificuldades. O problema não é com um tópico isolado, é o projeto do sistema. 

EAD é pra simplificar a vida do aluno. Se ele ficar mais incomodado com o 

Sistema do que com o aprendizado das informações acadêmicas, alguma coisa tá 

errada. Na minha percepção, o Sistema representa a matéria mais complexa do 

curso. Aquela que todo aluno sonha em passar com pelos menos uma nota 
regular. Sugestão... simplifiquem. A complexidade nem sempre é o melhor 

caminho.  
  
Me perdoem pela sinceridade.� 
2. �boa noite. estou lhe enviando este e-mail para informar que mais uma vez os 
alunos do curso de ciências sociais não conseguem enviar suas atividades pelo 

siga e pelo forum.  
o sistema funciona normalmente até a hora do envio, a partir daí ele Informa que 
foi recebido a atividade, e quando os alunos vão checar no sistema, não consta 

nada. 
    preciso de uma ajuda concreta para orientar os alunos nessa questão. poderia 

me ajudar? porque está chegando a hora das provas e nenhum trabalho foi 

confirmado. 
     desde já agradeço pela atenção...� 
 

Anexo III 
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Questionário respondido por pofessores(as)- tutores(as) de EAD-Umesp 

 

Apenas alguns professore(as) tutores(as) desejaram responder ao 
questionário. Todos o receberam e foram orientados sobre o uso do mesmo nesta 

dissertação, e que sua resposta automaticamente seria compreendida como 

autorização para publicação dos mesmos neste texto dissertativo. Os professores 

tutores, por motivos de foro íntimo, puderam optar por responder apenas as 

questões que desejassem. Dos 22 professores(as) tutores(as) apenas 7 
responderam ao questionário. Este fato prejudicou muito, estatisticamente, a 

qualidade da pesquisa, embora a vivência junto a tutoria me permita afirmar que 

as respostas colhidas neste universo de 7 questionários está muito próximo da 

realidade vivida por todos os(as) professores(as) tutores(as). 
Os questionários respondidos foram numerados, as citações destes no 

corpo do texto da dissertação seguem a mesma numeração. Embora tenha 
recebido consentimento prévio dos(as) professores(as) tutores(as) para utilizá-los 
fiz esta opção com o fim de preservar estes profissionais. 

 
 
Questionário 1 

 
1. Qualificação {curso superior, pós graduação(especialização, mestrado 

ou doutorado), outros} 

   Graduação 
 
2. Data de ingresso como Professor(a)  tutor(a) 

   Fevereiro/2007 
 
3. Qual é a relação entre o número de horas atribuídas e a quantidade de 

alunos a serem atendidos? 

    260 alunos / 26 horas � 10/1 

4. Quais são os pólos e quantidade de alunos nos mesmos? 

    Bauru � 2 alunos 
    Bertioga � 2 alunos 
    Eldorado � 10 alunos 
    Londrina � 1 aluno 
    Imperatriz � 16 alunos 
    Mauá � 144 alunos 
    Presidente Prudente - 8  alunos 
    Salvador � 5 alunos 
    São José - 72 

 
5. Quais exigências lhe foram feitas para ser professor(a) tutor(a) de EAD 

na UMESP? 

             Experiência na área de atuação e graduação  
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6. Como se deu a preparação para o exercício da tutoria? 

   Capacitação para utilização do SIGA  
 
7. Durante a preparação para o exercício da tutoria, ou posteriormente a 

mesma, foram alvo de estudos: o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e 

o Projeto Pedagógico de EAD? 

   Não 
 

8. Qual é a  concepção de educação proposta pela UMESP? 

          Formação de Cidadãos (ãs), com ensino de qualidade. 
 
9. Relate como são as relações da tutoria com: 

a) coordenação do curso,  

    Livre acesso para opinar na elaboração de atividades, Fórum, Prova. 
 

b) com os(as) professores(as),  

Atualmente, temos uma relação de troca, onde podemos opinar nas       
atividades 
Indicando o melhor caminho da teleaula para a interpretação dos alunos, 
fazendo observações de métodos, apresentação das aulas e atividades. 
 

c) com os(as) monitores(as),  

Sentimos uma barreira entre tutoria/monitor, pois muitos monitores não 

estão preparados para exercer a atividade. Nos momentos de teleaula em 

vez de  aproveitam o chat para tirar duvidas relacionadas à aula, ficam 

questionando esclarecimentos  administrativos. 
  

d) com alunos (as) 

 

10. Como você define a atuação da tutoria no projeto de EAD da UMESP? 

 Essencial pois sem a tutoria o curso não funciona, a dedicação dos tutores 

é fundamental para a sucesso do EAD. 
 
 

Questionário 2 
 
1. Qualificação {curso superior, pós graduação (especialização, 

mestrado ou doutorado), outros} 

Graduado 
 
2. Data de ingresso como Professor(a)  tutor(a) 

 Fevereiro/2007 
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3. Qual é a relação entre o número de horas atribuídas e a quantidade de 
alunos a serem atendidos? 

A relação é impraticável. Não existem condições humanas ou tecnológicas 

que permitam atender um aluno a cada 6 minutos de trabalho, para 
responder às mensagens destes, corrigir os trabalhos e oferecer os 
pareceres para a melhoria do aluno. 

 

4. Quais são os pólos e quantidade de alunos nos mesmos? 

Tenho atualmente 15 Pólos e 330 alunos no total. Com exceção do Pólo de 

Mauá, que possui cerca de 80-100, os outros variam de 10 a 30 alunos. 
 
5. Quais exigências lhe foram feitas para ser professor(a) tutor(a) de EAD 

na UMESP? 

Comprometimento e atenção com o trabalho e com as necessidades dos 

alunos, noção da responsabilidade. 
 
6. Como se deu a  preparação para o exercício da tutoria? 

Tive um curso sobre como me portar em um estúdio e em frente a uma 

câmera de TV, uma reunião onde foram passadas experiências de outros 

tutores e uma breve apresentação do AVA da Metodista. 
 
7. Durante a preparação para o exercício da tutoria, ou posteriormente a 

mesma, foram alvo de estudos: o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e o 

Projeto Pedagógico de EAD? 

Não. 
 
8. Qual é a concepção de educação proposta pela UMESP? 

Sinto que é uma concepção boa, tendo a real intenção de transmitir os 

conhecimentos dos seus professores. Os critérios de avaliação, não só da 

Metodista mas das instituições como um todo, poderiam ser revistos e 

aprimorados. 
 
9. Relate como são as relações da tutoria com: 

a) coordenação do curso, 

o coordenador é muito prestativo, sempre preocupado com o andamento do 
curso. Está sempre pronto para conversar sobre as facilidades e 

dificuldades encontradas, depositando muita confiança no trabalho por mim 

realizado. 
 

b) com os(as) professores(as), 

bom relacionamento, abertos às conversas, alguns dispostos a ajudar nas 

correções, mas apenas após a solicitação do coordenador ou acordado em 

reunião. 
  

c) com os(as) monitores(as), 

Bom relacionamento com a grande maioria dos monitores, mas que poderia 
ser mais explorada e aprofundada, talvez com exercícios e atividades de 
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integração nos momentos fora das aulas/semestre, para firmar o vínculo 

com a instituição, ou até mesmo com o uso das tecnologias disponíveis, 

para conversa em outros horários sobre os ocorridos nos Pólos e com os 

alunos. 
 

d) com alunos(as) 

Demonstram serem carentes de atenção. Esperam a sensação de alguém 

presente ao lado deles nas salas de aula. Por isso, mesmo que uma 
orientação já tenha sido enviada, mandam perguntas e mensagens, para 

poderem ter a atenção individual dedicada. Aceitam as mensagens e 

informações do curso, as correções para melhorar. Precisariam ser melhor 

orientados quanto ao uso das ferramentas tecnológicas disponíveis para 

comunicação e realização das tarefas. 
 
10. Como você define a atuação da tutoria no projeto de EAD da UMESP? 

Segundo a Universidade o principal ator no projeto de EAD é o tutor, e isto 

tem sido alardeado entre os tutores, mas até o presente momento este 

reconhecimento não se mostrou fundado, pois não nos foi esclarecido os 

nossos papéis no projeto, bem como um plano para nossas carreiras, 
pensando em manter-nos como funcionários da instituição, solidificando o 

Projeto de EAD como um todo e cada curso individualmente. 
 
 
Questionário 3 

 
1. Qualificação {curso superior, pós graduação (especialização, 

mestrado ou doutorado), outros}  

      Graduada  
 
2. Data de ingresso como Professor(a)  tutor(a)  

08/2006 
 
3.   Qual é a relação entre o número de horas atribuídas e a quantidade de 

alunos a serem atendidos? 

Eu tenho uma carga horária de 8 horas semanais para atender 83 
alunos. 

 
4.    Quais são os pólos e quantidade de alunos nos mesmos? 

Pólo Guaratingueta � 77 alunos 
Pólo Itapeva � 2 alunos 
Pólo Campinas � 4 alunos 

 
5.   Quais  exigências lhe foram feitas para ser professor(a) tutor(a) de EAD 

na UMESP? 

Deveria ser pós graduada. 
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6.    Como se deu a  preparação para o exercício da tutoria? 

No início tivemos que fazer dois cursos preparatórios � Introdução à 

Educação a Distância e Tutoria em EAD. 
 

7.   Durante a preparação para o exercício da tutoria, ou posteriormente a 

mesma, foram alvo de estudos: o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e o 

Projeto Pedagógico de EAD? 

Tomei conhecimento do Projeto Pedagógico Institucional e do EAD 

depois do início do exercício da função. 
 
8.     Qual é a concepção de educação proposta pela UMESP? 

 
9.     Relate como são as relações da tutoria com: 

coordenação do curso 

Apoiada, compreendida, participativa. 
 

com os(as) professores(as) 

Alguns professores tratam de iguais para iguais, outros tratam como 
�auxiliares.� 

 
com os(as) monitores(as) 

Alguém que deve resolver os seus problemas. Não vestem a camisa da 

UMESP. 
 

com alunos(as) 

São pessoas carentes de atenção. Alguns alunos respeitam o seu 
trabalho, outros não. 

 
10.     Como você define a atuação da tutoria no projeto de EAD da UMESP? 

 

 

Questionário 4 

 
1. Qualificação {curso superior, pós graduação (especialização, 

mestrado ou doutorado), outros} 

Curso de Graduação �  Mestranda  
 
2. Data de ingresso como Professor(a)  tutor(a) 

Fevereiro de 2007 
 
3. Qual é a relação entre o número de horas atribuídas e a quantidade de 

alunos a serem atendidos? 

No momento são 10 alunos por hora, portanto, tenho como atribuição 27 horas, 

para 267 alunos. 
 
4. Quais são os pólos e quantidade de alunos nos mesmos? 
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Pólo Bauru � 3 alunos;  
Pólo Bertioga � 12 alunos;  
Pólo Cajamar � 10 alunos;  
Pólo Guaianazes � 41 alunos;  
Pólo Guarulhos � 29 alunos;  
Pólo Londrina � 6 alunos;  
Pólo Macaé � 11 alunos;   
Pólo Pres. Prudente � 15 alunos;  
Pólo Ribeirão Preto � 30 alunos;  
Pólo Santos � 27 alunos e   
Pólo São José dos Campos � 83 alunos. 
Total de pólos � 11. 

5. Quais exigências lhe foram feitas para ser professor(a) tutor(a) de EAD 

na UMESP? 

Primeiramente ter o curso superior na área; preparação e conhecimento sobre o 

sistema utilizado de trabalho, que é o SIGA, através de curso e orientação 

recebida pelos: Coordenador/EAD; Pedagoga/EAD e dos professores-tutores com 
atuação e experiência na casa (estes de forma intensificada); conscientização e 

compromisso com a responsabilidade de preparo e performance dentro da área de 

conhecimento dos temas e assuntos a serem trabalhados nas aulas ministradas 
pelos professores autores, bem como, a constante integração e assessoria com os 

alunos sob minha tutoria, enfim, plena conscientização do que seja uma tutoria de 

atendimento - 24 horas. 
 
6. Como se deu a  preparação para o exercício da tutoria? 

Acredito que esta questão está contemplada na sétima questão. 
 
7. Durante a preparação para o exercício da tutoria, ou posteriormente a 

mesma, foram alvo de estudos: o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e o 

Projeto Pedagógico de EAD? 

Sinceramente, tivemos acesso aos dois materiais, contudo ficou livre a escolha do 
estudo e aprofundamento dos mesmos. 
 
8. Qual é a  concepção de educação proposta pela UMESP? 

Uma educação voltada para a cidadania, ou seja, um olhar voltado para o ser 

como pessoa integral e completa. 
 

9. Relate como são as relações da tutoria com: 

 
              a) coordenação do curso  

A relação se dá de forma totalmente aberta e direta, com trocas de experiências e 

participação nas decisões quanto: aos conteúdos das atividades e avaliações; 

acesso as orientações recebidas da Reitoria/EAD; participação de todos os 

Planejamentos voltados para a atuação e desenvolvimento do curso; 
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              b) com os(as) professores(as)  

Com os professores há um acesso flexível e um retorno quando solicitados; 
 
              c) com os(as) monitores(as)   

Com os monitores a relação se dá muito truncada, apesar de já ter sentido um 

certo progresso entre um semestre e outro; mas acredito que ainda temos muito o 
que caminhar para que esta ponte de comunicação seja realmente de duas vias 

na troca das nossas dificuldades e no desejo de desenvolvimento do aluno dentro 
do curso; sinto ainda uma falta de compromisso por parte dos monitores com a 
proposta de educação tanto do curso como da Universidade, no sentido de 
vestirem a camisa Metodista e abraçar de verdade a causa pela qual todos nós 

nos comprometemos e nos sentimos chamados para nela atuar; 
 
             d) com alunos(as)   

Com os alunos o grande quesito é a distância, que tem-se tentado eliminá-la 
através da troca de mensagens de forma mais constante possível, ou seja, dia-a-
dia. Outro importante contato é a devolução dos trabalhos corrigidos e 

comentados, dos quais, os alunos têm dado um retorno ao sentirem assessorados  

em uma caminhada com parceria e não solitária. 
 
10.     Como você define a atuação da tutoria no projeto de  EAD  da UMESP? 

Uma atuação com muitas falhas e dificuldades pelos inúmeros erros que como 

tudo o que se inicia sem experiência traz.  
Acredito em um futuro promissor, e que ainda vamos chegar a uma atuação de 

qualidade e eficiência, firmada em uma troca como já tem acontecido entre os 

pares de atuação, ajuda mútua e muita responsabilidade e compromisso. 
As nossas falhas e erros têm proporcionado crescimento e a vontade de vencer, o 
que tem levado a todos a seguir em frente na busca do melhor, pois creio no 
potencial que todo ser humano traz em sua bagagem acumulada ao longo de sua 
trajetória de vida. 
 

 
Questionário 5  

 
1. Qualificação {curso superior, pós graduação(especialização, mestrado 

ou doutorado) , outros} 

Graduação 
 
2. Data de ingresso como Professor(a)  tutor(a):  

05/08/2006 
 
3. Qual é a relação entre o número de horas atribuídas e a quantidade de 

alunos a serem atendidos? 

17 horas para atender 172 alunos 
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4. Quais são os pólos e quantidade de alunos nos mesmos? 

Período I e II : 6 pólos com um total de 140 alunos 
Período III : 4 pólos com um total de 30 alunos 
 
5. Quais exigências lhe foram feitas para ser professor(a) tutor(a) de EAD 

na UMESP? 

Introdução ao EAD  
Capacitação Docente ( CAPDOC) � Estúdio 
AVA 
Obs: realizadas no primeiro semestre de 2007. 
 
6. Como se deu a  preparação para o exercício da tutoria? 

Comecei a trabalhar na segunda semana do início do curso em agosto de 2006 e 

não tive preparação prática, especialmente no ambiente virtual. 
 
7. Durante a preparação para o exercício da tutoria, ou posteriormente a 

mesma, foram alvo de estudos: o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e o 

Projeto Pedagógico de EAD? 

Sinceramente, não. 
 
8. Qual é a  concepção de educação proposta pela UMESP? 

A educação amarrada à formação de cidadão.  Uma formação com qualidade. 

Uma relação mais próxima, quebrando o distanciamento da educação a distância. 
 

9.         Relate como são as relações da tutoria com: 

     a)  coordenação do curso:  

Muita cobrança sem observar ou valorizar o trabalho manual. Falta um pouco 
de diálogo e de inclusão no planejamento pedagógico. 

 
b) com os(as) professores(as):  

Também muito distante, eles nos vem como os tutores que tem que trabalhar 

apenas. 
 

 
c) com os(as) monitores(as): 

Difícil, alguns são imaturos, sem preparação ou treinamento em nosso sistema 

/ curso. A maioria não nos respeita, tomam partido dos alunos ao invés de nos 

ajudar a desenvolver nosso trabalho. 
 

d) com alunos(as):  

Temos alunos de todo tipo, desde os mais autônomos até os mais carentes. A 
maioria desenvolve um comprometimento muito grande, mas outros não 

entregam as atividades e quando as mandam são de péssima qualidade. No 

final reclamam da nota e se revoltam. Muitos não entendem que as horas de 

estudo programadas semanalmente são de suma importância. 
Apesar das dificuldades, é muito satisfatório acompanhar a evolução dos 

alunos, o crescimento pedagógico deles, e no meio desse processo 
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quebramos barreiras e desenvolvemos uma relação muito agradável e 

construtiva. 
 

10.  Como você define a atuação da tutoria no projeto de  EAD  da 

UMESP? 

Como um trabalho difícil, de muita responsabilidade, mas ao mesmo tempo 

muito gratificante ao saber que estamos contribuindo diretamente na formação 

de pessoas, de profissionais competentes. 
O tutor desenvolve um papel muito importante, uma vez que está na linha de 

frente com os alunos no projeto EAD, já que é ele quem estabelece o contato 

direto com o aluno e o apóia em todo o processo de desenvolvimento e de 

formação. 
 
 

Questionário 6 
 

1. Qualificação  {curso superior, pós graduação(especialização, mestrado 

ou doutorado) , outros} 

Graduação, especialização e mestranda. 
 
2. Data de ingresso como Professor(a)  tutor(a) 

Agosto de 2006 
 
3. Qual é a relação entre o número de horas atribuídas e a quantidade de 

alunos a serem atendidos ? 

1 hora para 10 alunos 
No 2º semestre de 2006 foram atribuídas 16h para 160 alunos.  
No 1º semestre de 2007 atribuídas 20h para 200 alunos e no 2º semestre de 2007 

foram atribuídas 13h  para 130 alunos (considerando que solicitei a diminuição de 

horas para este semestre por me encontrar como aluna especial no mestrado.  
No 1º semestre de 2008 pretendo, no máximo, continuar com 12h na esperança 

de diminuir esta proporção na quantidade de alunos por hora considerando a 

dificuldade em atender com qualidade esta relação horaXaluno. 
 
4. Quais são os pólos e quantidade de alunos nos mesmos ? 

Neste ano no 1º semestre fui responsável pelo Pólo Mauá, com 200 alunos e 20h 

semanais e no 2º semestre fui responsável pelos Pólos Campinas, Itanhaem, 
Eldorado, Fortaleza, Ceres, Guaratinguetá, Lins e Brasília, totalizando 128 alunos 

e 13h semanais. 
 
5. Quais exigências lhe foram feitas para ser professor(a) tutor(a) de EAD na 

UMESP ? 

As exigências foram formação na área de Educação e comprometimento para a 
realização de cursos de capacitação oferecidos pela UMESP organizados pelo 

PROEAD.  
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6. Como se deu a preparação para o exercício da tutoria? 

Iniciei minhas atividades ao mesmo tempo em que comecei a atuar na função, de 

início pareceu algo muito complicado, mas com a prática acabei me 

entusiasmando e um grande sentimento de descoberta pela profissão foi me 

envolvendo. 
As exigências foram formação na área de Educação e cursos de capacitação 

oferecidos pela UMESP, como AVA � Ambiente virtual de aprendizagem; SIGA -  
Sistema Integrado de gestão de aprendizagem; Introdução a docência em EAD; 

Planejamento e organização de uma disciplina a distância; Tutoria; CAP DOC TV 

entre outros treinamentos. 
 
 

7. Durante a preparação para o exercício da tutoria, ou posteriormente a 

mesma, foram alvo de estudos : o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e o 

Projeto Pedagógico de EAD ? 

A coordenação encaminhou e solicitou a leitura do Projeto Político Pedagógico da 

área. A leitura do PP do EAD partiu o interesse de nossa parte. O PPI desconheço 

o documento original e completo, apenas alguns recortes e informações a nível de 

troca com a equipe que conheço, e ainda, por trabalhar na instituição em área 

administrativa e ter acesso e compreender um pouco sobre a Instituição 

Metodista. 
 
8. Qual é a concepção de educação proposta pela UMESP ? 

Acredito que a UMESP busca a qualidade em seus cursos e sua proposta é a 

preocupação com a formação do sujeito e a construção do conhecimento,   a 

relação do ser humano com a sociedade na qual esta inserida. 
 
 
9. Relate como são as relações da tutoria com: 

a.coordenação do curso,  

O relacionamento é ótimo, confiança, seriedade, comprometimento e 

compromisso seriam as palavras mais adequadas para expressar. Fui 
convidada pela coordenadora e direção do curso para realizar a atividade 
de tutoria. 

 
b.com os(as) professores(as),  

Nossa relação também é muito boa, principalmente considerando que 

trabalho na secretaria da área de educação e minha proximidade com os 

professores de nossa área é muito grande, inclusive na pós-graduação, 

facilitando a elaboração, discussão e organização de propostas de 

atividades e teleaulas numa rica troca. 
Vários foram os momentos de dificuldade no sentido dos professores 

compreenderem o funcionamento e se organizarem na estrutura de uma 
aula a distância, ou seja, muitos professores não sentem e não concebem a 

EAD da mesma forma que os professores tutores, participar dessa 
interatividade mediada exige perfis mais abertos, ativos, construtivos, mas 
as relações pessoais e de convivência sempre foram boas. 
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c.com os(as) monitores(as) ,  

Entre os monitores encontramos os parceiros na educação, que orientam, 

auxiliam, buscam informações, envolvem-se, e os que realmente, não 

sabem o que fazem e para o que foram contratados. Isto dificulta o nosso 
trabalho, prejudica a instituição e desmotiva nossos alunos, pois são a 

presença física no pólo representando a Metodista. 
 

d.com alunos(as)   

Tenho facilidade em relacionar-me com os alunos, mas nem sempre é fácil 

envolver-se, acompanhar, orientar e utilizar uma linguagem que seja clara, 
objetiva, afetuosa e bem compreendida, considerando também que nosso 

aluno muitas vezes não imagina, nem está preparado para um curso nesta 

modalidade, que pressupõe ser ativo, mais independente, crítico e 

desprendido. 
 

10.     Como você define a atuação da tutoria no projeto de  EAD  da UMESP? 

 Compreendo que a tutoria é a �alma� de um curso em EAD. Além da escolha do 

perfil desse tutor que é de fundamental importância para os relacionamentos, as 

parcerias e dedicação para o trabalho, o envolvimento e o exercício da função é 

sem dúvida algo a ser discutido e reorganizado uma vez que exige esforços e 

despende um comprometimento bem maior do que se imagina. 
            A EAD da Metodista tem acertado em organizar os treinamentos e 
capacitações neste sentido e acredito que reconhece a importância do que 

mencionei, mas creio que o projeto que conheço precisa de novas contribuições, 

em se tratando de uma �nova era� para o ensino na instituição, sempre é preciso 

revê-lo, considerar os critérios, atribuições e envolvimento desses profissionais. 
 
 
Questionário  7  

 
1. Qualificação 

      Graduado e mestrando  
 

2. Data de ingresso como Professor(a)  tutor(a):  

      30/07/2007  
 
3. Qual é a relação entre o número de horas atribuídas e a quantidade de 

alunos a serem atendidos ?  
      16 horas semanais � 222 alunos  

4. Quais são os pólos e quantidade de alunos nos mesmos ? 

São josé dos Campos (80), Santos (25), Cajamar (04), Ceres (60),  Perus( 12),    
Fortaleza(32), Itabuna(2),Brasília(12).  
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5. Quais exigências lhe foram feitas para ser professor(a) tutor(a) de EAD na 

UMESP ?  

Dedicação de horas e respostas em 24horas úteis  para as demandas dos alunos. 
 
6. Como se deu a  preparação para o exercício da tutoria ?  

Na verdade consistiu em um processo de integração e em esclarecimentos de 

dúvidas. 
 
7. Durante a preparação para o exercício da tutoria, ou posteriormente a 

mesma, foram alvo de estudos : o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e o 

Projeto Pedagógico de EAD ?   

O P.P. EAD, sim, foi sugerida a leitura. 
 
8. Qual é a  concepção de educação proposta pela UMESP ? 

 
9. Relate como são as relações da tutoria com:  

                 a.coordenação do curso,  

                 Muito boa; 
 
                 b.com os(as) professores(as),  

                 Boa 
 
                 c.com os(as) monitores(as) , 

               Boa 
 

                 d.com alunos(as) ,  

                 Boa  
 

10. Como você define a atuação da tutoria no projeto de EAD da UMESP? 

Infelizmente é compreendida em primeira instância como operacional, mas, é em 
meu entender estratégica pelas implicações do trabalho desenvolvido pelos 

professores tutores.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


