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Resumo 

Dez educadores de cursos superiores a distância de instituições públicas ou privadas do 
estado Rio de Janeiro (Brasil) responderam a um questionário sobre as principais 
expertises tecnológicas requeridas em sua atuação. Tais competências eram 
rotineiramente empregadas, a despeito de terem sido consideradas pouco importantes. 
Os participantes reconheciam a obrigação de conhecer e dominar múltiplas ferramentas 
para exercer adequadamente a profissão. Inclusive, a maioria tentava acompanhar as 
inovações tecnológicas. As ferramentas mais comuns para a comunicação eram fórum, 
mural, e-mail e correio de mensagem do ambiente virtual de aprendizagem. Tarefas 
on-line constituíam a mais frequente forma de avaliação. Para os pesquisados, o fórum 
oferecia a maior interação entre alunos e educadores, embora preferissem o e-mail. De 
acordo com os educadores, os alunos eventualmente tinham dificuldades de manipular 
as tecnologias de informação e comunicação. Nas percepções dos pesquisados, era 
necessário valorizar diversas ferramentas tecnológicas na tentativa de alcançar o sucesso 
no processo de ensino-aprendizagem a distância. 

 
Palavras-chave: educação a distância, tecnologias de informação e comunicação, 
tutor. 
 
1 Introdução 

A inserção de tecnologias de informação e comunicação (TICs) associadas à 
Internet no âmbito educacional promoveu o desenvolvimento de um novo processo de 
ensino-aprendizagem e afetou diretamente o papel do educador (García Aretio, 2002; 
Kenski, 2004), afinal “as novas tecnologias nos permitem ampliar o conceito de aula, de 
espaço e tempo, de comunicação audiovisual, e estabelecer pontes novas entre estar 
junto e estar separado” (Bortolini et al., 2012, p. 141). Entende-se como TICs, o 
conjunto de recursos tecnológicos com objetivo de, ao ser utilizado na educação, 
fornecer possibilidades para a construção do conhecimento e a interação. 

Na educação a distância (EaD) contemporânea, muitas vezes, o tutor assume as 
funções de educador. Ele é responsável por interagir com alunos e mediar a 
aprendizagem (Konrath, Tarouco e Behar, 2009; Moran, Masetto e Behrens, 2010; 
Ramos, 2013). 
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Na EaD contemporânea, o educador faz uso corriqueiro de TICs, o que torna 
importante estudar as competências tecnológicas desse profissional. Tais competências 
foram analisadas com base nas percepções de tutores de universidades públicas e 
privadas do estado do Rio de Janeiro. A pesquisa visou responder a três perguntas 
norteadoras no âmbito da amostra pesquisada: 
- As competências tecnológicas são importantes para o educador a distância, tutor? 
- Como as competências tecnológicas são empregadas durante a prática pedagógica? 
- Quais TICs são usadas e preferidas pelos tutores? 

 
2 Embasamento teórico 

O tutor precisa apresentar competências específicas para atuar na EaD e 
estimular o aluno na busca pelo conhecimento (Malvestiti, 2005; Palloff e Pratt, 2004; 
Teixeira et al., 2015; Tenório, Souto e Tenório, 2014). Ruas (2001) define competência 
como um conjunto de conhecimentos adquiridos que não se reduz ao saber, nem ao 
saber-fazer, mas a capacidade de mobilizar e aplicar os conhecimentos e as habilidades 
numa condição específica, em que se colocam recursos e restrições próprias à situação. 

Entre as competências essenciais de um tutor a distância, as competências 
tecnológicas foram assinaladas por diversos autores (Belloni, 2009; Bernardino, 2011; 
Borges e Souza, 2012; Konrath, Tarouco e Behar, 2009; Malvestiti, 2005; Nogueira e 
Both, 2012; Palloff e Pratt, 2004; Ramos, 2013; Tractenberg e Tractenberg, 2007; 
Villardi e Oliveira, 2005). 

Segundo Tractenberg e Tractenberg (2007), as competências tecnológicas são 
relacionadas ao domínio de TICs necessárias à prática da tutoria. Inicialmente, poder-
se-ia pensar em competências tecnológicas somente como o saber lidar com diferentes 
recursos tecnológicos, porém, quando se trata de EaD, é necessário ir mais além, pois 
essa competência deve ajudar no desempenho do aluno, foco da modalidade 
(Tractenberg e Tractenberg, 2007). De acordo com Borges e Souza (2012), a 
competência tecnológica pode ser entendida como habilidades de utilizar os recursos 
tecnológicos e incentivar os alunos a usá-los de forma diversificada no processo de 
ensino-aprendizagem. De acordo com Ramos (2013), tais competências caracterizam o 
conhecimento acerca de recursos multimídias e TICs. 

De acordo com as definições de competências tecnológicas, podem-se identificar 
atributos inerentes a essa categoria de competência. Alguns citados por Machado, 
Langhi e Behar (2013, p. 56-57) foram: 

- Letramento digital, que se refere à criticidade da informação e ao uso das 
tecnologias digitais; 
- Cooperação potencializada pela interação social que ocorre, principalmente, 
em AVAs; 
- Presença social no modo como o sujeito da EAD se percebe imerso na 
virtualidade; 
- Autonomia na tomada de decisões; 
- Organização do espaço e tempo; e 
- Comunicação ou modos de se expressar por meio das tecnologias. 

Tais habilidades conferem ao tutor desenvoltura para (Behar et al., 2013; 
Belloni, 2009; Borges e Souza, 2012; Ramos, 2013; Tractenberg e Tractenberg, 2007; 
Villardi e Oliveira, 2005):  
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• Manipular as TICs com autonomia; 
• Empregar as TICs para mediação e interação; 
• Instruir os discentes sobre os procedimentos básicos do curso em relação ao uso das 

TICs; 
• Esclarecer dúvidas sobre o material, a plataforma e as TICs;  
• Fornecer feedbacks por meio de TICs empregadas no ambiente virtual de 

aprendizagem (AVA) do curso; 
• Encaminhar dúvidas dos alunos ao suporte técnico, se não conseguir resolvê-las. 

A tecnologia deve ser um instrumento, utilizado pelo tutor para ajudá-lo em sua 
atuação como mediador do processo de ensino-aprendizagem. Há diferentes meios para 
interagir com os alunos a distância, através de bate-papos, fóruns de discussão, e-mail, 
entre outros. Esses são recursos tecnológicos que visam fortalecer o processo 
pedagógico, ao torná-lo mais dinâmico e, assim, contribuir para o aluno construir seu 
conhecimento de forma mais autônoma enquanto o tutor acompanha, media, incentiva e 
avalia o aluno (Belloni, 2009; Machado, 2009). Na EaD contemporânea, as formas de 
ensino e tutoria estão fundamentadas em “uma concepção da educação como um 
processo de autoaprendizagem, centrado no sujeito aprendente, considerado como um 
indivíduo autônomo, capaz de gerir seu próprio processo de aprendizagem” (Belloni, 
2009, p. 6). 

A dinâmica das inovações tecnológicas não deve passar despercebida por esse 
profissional. Ele deve sempre estar pronto para se atualizar sobre os recursos atuais. 
Como afirmam Nogueira e Both (2012, p.10) sobre a prática do tutor,  

Sempre valerá a pena experimentar, inovar e testar, porque se o avanço 
ocorre avançaremos com segurança na busca de novos modelos que estejam 
de acordo com as mudanças rápidas que são experimentadas em todos os 
campos e com a necessidade de aprender continuamente. 

 
3 Metodologia do trabalho  
 Tutores de cursos superiores a distância de instituições no estado do Rio de 
Janeiro responderam a um questionário sobre competências tecnológicas. 
 
3.1 Sujeitos da pesquisa 
 Dez tutores participaram da pesquisa, sete do sexo feminino e três do masculino. 
As idades eram variadas – um tinha entre 18 e 25 anos, três entre 26 e 30, um entre 36 e 
40, um entre 41 e 45, três entre 46 e 50 e um mais de 60. 

Todos possuíam graduação e pós-graduação. Nove se graduaram na área de 
Ciências Humanas e Sociais e um, em Informática. Quatro eram especialistas, cinco, 
mestres e um era doutor. 

Todos os quatro tutores atuantes na rede pública (A, C, H e J) e dois (D e I) dos 
seis da privada receberam treinamento de suas instituições. Os pesquisados B e G nunca 
haviam participado de qualquer curso de formação de tutores, embora a instituição de B 
tenha-lhe oferecido. Os tutores E e F buscaram formação específica por iniciativa 
própria. Os participantes F e I classificaram sua formação como ótima e os demais, 
como boa.  

Um tutor trabalhava presencialmente (B) em mais de três disciplinas, mas 
também usava recursos tecnológicos para a comunicação com alunos e profissionais do 
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curso. Dois eram tutores semipresenciais (A e C) e sete a distância. Todos atuavam em 
cursos de graduação e ou especialização. 

Na amostra pesquisada, os tutores a distância atuavam em menos disciplinas que 
os presenciais ou semipresenciais. Em contrapartida, tinham uma quantidade maior de 
alunos e dedicavam mais tempo às atividades. 

O participante D tutorava a distância mais de três disciplinas, com mais de 45 
alunos cada. Os demais tutores a distância cuidavam de uma (E, H, I e J) ou duas (F e 
G) disciplinas, em geral com mais de 40 alunos. Os tutores semipresenciais trabalhavam 
em três disciplinas ou mais, com 16 a 20 alunos cada. O tutor presencial tinha o menor 
número de alunos – 10 a 15 por disciplina. 

A maioria (sete) tinha de 1 a 5 anos de experiência como tutor. Seis contavam 
com experiência em cargos administrativos na EaD. 

Em relação aos sistemas de gerenciamentos dos AVAs dos cursos, cinco 
trabalhavam com o Epic, quatro com o Moodle e um não soube informar (tutor B).  
 
3.2 Coleta e análise dos dados 

A investigação adotou uma abordagem qualitativa com dados obtidos por um 
questionário (Deus, Cunha e Maciel, 2010; Flick, 2005; Hill e Hill 2005; Yin, 2005). 

O instrumento de coleta de dados, elaborado pelos autores, foi organizado em 
duas partes com perguntas de respostas fechadas (de marcar opções) e semifechadas. 
Uma, com catorze perguntas, identificou o perfil do tutor e de sua atuação. Outra, 
composta de dezenove perguntas, investigou a contribuição de TICs para a EaD. 

O questionário foi disponibilizado pela rede social Facebook em agosto e 
setembro de 2014. Todos que anuíram participar da pesquisa assinaram um termo de 
consentimento. 

Os dados coletados foram quantificados de acordo com o padrão de respostas 
marcadas, tabulados e interpretados. Em questões com respostas semifechadas, a parte 
discursiva foi transcrita, sem necessidade de sistematização e categorização dos dados. 
Não foi necessário utilizar técnicas de análise de conteúdo ou discurso. 
 
4 Resultados e discussões 

De modo geral, em comparação às competências pedagógicas, técnicas e 
comportamentais, as tecnológicas foram consideradas pouco importantes. Elas foram, 
contudo, reputadas mais importantes que competências gerenciais. Dois tutores 
colocaram-nas em segundo lugar de importância, dois, em terceiro, cinco, em quarto e 
um (tutor J), em quinto. 

A maioria dos educadores a distância usava o computador de casa na atuação 
profissional, mas alguns tinham de empregar os da instituição de trabalho. Smartphones 
não eram utilizados para tutoria. Metade dos participantes respondeu qual seria a 
velocidade do ponto de acesso à internet (1, 2, 5, 8 ou 10 Mb/s). A média das 
velocidades foi 5,2 Mb/s. Tenório et al. (2014), ao pesquisarem as perspectivas de 
tutores de cursos de graduação de uma universidade de São Paulo, ressaltaram a restrita 
disponibilidade de conexões internet de banda larga como um obstáculo ao uso de TICs 
e, consequentemente, à EaD contemporânea.  
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Todos os tutores a distância reputavam como elevada ou razoável a necessidade 
de conhecer os recursos tecnológicos para bem desempenhar a atividade. Somente o 
tutor B, cuja atuação era, sobretudo, presencial, considerava pouco necessário. Diversos 
autores (Belloni, 2009; Borges e Souza, 2012; Konrath, Tarouco e Behar, 2009; 
Malvestiti, 2005; Nogueira e Both, 2012; Ramos, 2013; Tractenberg e Tractenberg, 
2007; Villardi e Oliveira, 2005) apontam a perícia tecnológica como essencial à tutoria. 

Todos os participantes, com exceção de um (tutor B), reconheciam a 
contribuição das TICs para a tutoria. Belloni (2009), Kenski (2004), Faria (2010) e 
Palloff e Pratt (2004) julgam a tecnologia atualmente indispensável à construção do 
conhecimento na EaD, especialmente, no auxílio às atividades de tutores. 

A maioria dos pesquisados (sete) acompanhavam as novidades tecnológicas. 
Três achavam as mudanças muito frequentes, embora manter-se atualizado seja vital ao 
profissional a distância, segundo Nogueira e Both (2012).  

Na EaD contemporânea, os recursos tecnológicos devem favorecer o processo de 
ensino-aprendizagem e contribuir para a participação ativa do aluno, o que só é possível 
caso ele consiga manipulá-las com eficiência. Conforme grande parte dos participantes 
(oito), passado o início das disciplinas, era infrequente os alunos manifestarem 
dificuldades de manipular os recursos tecnológicos, provavelmente, por muitos serem 
nativos digitais. Apenas dois afirmaram que os alunos apresentavam dificuldades 
repetidamente. 

Dos sete tutores a distância, apenas dois (D a J) ajudavam frequentemente alunos 
com dificuldades em manipular recursos tecnológicos necessários ao curso. Dois (G a 
I), nunca ajudaram. O tutor presencial (B) raramente auxiliava, apesar de os alunos às 
vezes terem dúvidas dessa natureza. De acordo com Konrath, Tarouco e Behar (2009), o 
tutor deve mediar à relação entre o aluno e o objeto de estudo por meio das TICs. 

Metade dos participantes recorria regularmente a conhecimentos tecnológicos 
para responder a dúvidas de alunos. Os mesmos costumavam pesquisar antes de 
repassar instruções sobre as TICs. Isso atesta a necessidade de domínio das TICs na 
tutoria, também apoiada por Tractenberg e Tractenberg (2007). Quatro nunca 
pesquisavam para auxiliar os alunos em como manipular recursos tecnológicos, 
provavelmente, por não efetivamente assisti-los. 

Três tutores encaminhavam frequentemente dúvidas de alunos ao suporte 
técnico, conquanto dois deles (B e D) raramente sanassem-nas diretamente. Os outros, 
aparentemente, só reportavam ao suporte dúvidas que não conseguissem resolver. De 
acordo com Borges e Souza (2009) e Tractenberg e Tractenberg (2007), as 
competências tecnológicas conferem ao tutor desenvoltura para encaminhar dúvidas de 
alunos ao suporte técnico, caso não consiga resolvê-las. 
            O tempo médio de resposta a dúvidas tecnológicas de alunos foi 36 horas, ou 
seja, menos de 2 dias, o que favorece a dinâmica das atividades e a interação (Palloff e 
Pratt, 2004). (O tutor B não foi incluído no cálculo da média, por atuar mais 
presencialmente.). 

O uso de múltiplas TICs na EaD tende a aumentar a participação dos estudantes. 
Os cursos ofereciam ferramentas variadas para a comunicação com alunos. 
Predominantemente eram empregados, o fórum (oito), o correio de mensagens do AVA 
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(oito) e o e-mail (sete). Videoconferência (dois), facebook (dois) e blog (um) eram 
menos comuns. O Twitter não era utilizado em nenhum curso (Figura 1). 

Boa parte das ferramentas disponibilizadas era efetivamente empregada pelos 
tutores. Entre as disponíveis, o telefone era a menos utilizada (Figura 1). O bate-papo, o 
blog e o facebook eram aproveitados quando possível. As TICs mais usadas eram o 
fórum, o correio de mensagens do AVA e o e-mail (Figura 1). A grande utilização do 
fórum por educadores está de acordo com resultados de Tenório et al. (2014) e 
Mendonça e Costa (2014). 
 

 
Figura 1. Ferramentas para a comunicação tutor-aluno. 

 
O e-mail e seguido do fórum eram as ferramentas preferidas dos tutores para 

comunicar-se com os alunos (Figura 1). O tutor semipresencial C preferia o contato 
pessoal ao por meio de TICs. O participante B, apesar de atuar presencialmente, gostava 
de usar o facebook. O e-mail e o telefone eram as ferramentas mais comuns para a 
comunicação com outros profissionais do curso. 

Nenhum curso usava o Youtube ou o Slideshare para passar informações aos 
alunos. As ferramentas mais frequentes eram o mural (nove) e hyperlinks (três). O 
participante I informou não saber as ferramentas usadas, apesar de atuar como tutor a 
distância e empregar o AVA. 

Entre as ferramentas que oferecem maior interação entre alunos e tutores, os 
fóruns e o facebook foram as mais citadas. Diversos autores já discutiram o potencial 
educativo dessas ferramentas (Bicalho e Oliveira, 2012; Ferreira, Corrêa e Torres, 2012; 
Nardocci e Campos, 2011; Queiroz, Queiroz e Braz, 2010). O telefone, o blog e o 
Twitter não foram escolhidos por nenhum pesquisado. 
 Todos os respondentes avaliavam os alunos, com exceção do tutor presencial B. 
Diversas ferramentas eram empregadas para esse fim. Tarefas eram usadas 
universalmente. Três também se valiam de provas presenciais e do acompanhamento de 
participação em fóruns.  
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Na EaD, a avaliação deve ser diversificada, valorizar a individualidade do aluno 
e suas habilidades. Entretanto, os tutores A, C e I avaliavam os alunos apenas por 
tarefas. Não foi verificado, contudo, se isso era uma restrição institucional. 

Os tutores valorizavam várias ferramentas para obter o sucesso no 
ensino-aprendizagem a distância. Apenas os tutores A e I assinalaram somente uma, 
respectivamente, wiki e fórum. As mais citadas foram fórum, videoconferência, wikis, 
bate-papo e hyperlinks. Telefone, Twitter, FAQ, portfólio e GoogleDrive não foram 
selecionados por nenhum pesquisado. 
 
5 Conclusões 

A inserção de TICs na EaD modificou significativamente a forma de trabalhar os 
conteúdos e a interação entre educador e educando (Kenski, 2004; Palloff e Pratt, 2004). 
Nesse novo contexto, reforçou-se a figura do tutor como facilitador do processo de 
ensino-aprendizagem (Bezerra e Carvalho, 2011; Bortolini et al., 2012). As TICs 
tornaram-se indispensáveis; por conseguinte, surgiu a necessidade de os tutores 
desenvolverem competências tecnológicas (Belloni, 2009; Konrath, Tarouco e Behar, 
2009; Nogueira e Both, 2012; Ramos, 2013). Identificar e analisar as principais 
expertises tecnológicas requeridas desses profissionais é primordial para o 
aprimoramento da qualidade da EaD. 

Dez tutores de graduações ou especializações de instituições públicas ou 
privadas do estado do Rio de Janeiro responderam a um questionário com ênfase nas 
competências tecnológicas disponibilizado através da redes social facebook. As 
percepções dos tutores acerca dessas competências e das TICs empregadas no processo 
de ensino-aprendizagem foram investigadas. 

As competências tecnológicas foram reputadas pouco importantes frente às 
pedagógicas, técnicas e comportamentais; mas os tutores precisavam utilizar diversas 
TICs na atuação on-line. Todos reconheciam a contribuição das TICs para a educação e 
a obrigação de conhecê-las para bem desempenhar a tutoria. Por esse motivo, a maioria 
(sete) buscava sempre acompanhar as novidades tecnológicas. 

Diversas TICs disponibilizadas pelos cursos eram amplamente utilizadas e 
consideradas satisfatórias para o processo de ensino-aprendizagem. Segundo os 
pesquisados, os alunos ocasionalmente tinham dificuldades de manipular recursos 
tecnológicos. As eventuais dúvidas tecnológicas de alunos eram respondidas, 
tipicamente, em menos de 2 dias. Muitos dos tutores (sete) usavam o computador de 
casa na atuação profissional e tinham conexão internet de razoável velocidade (na 
média, 5,2 Mb/s).  

Os tutores valorizavam várias ferramentas para obter o sucesso no 
ensino-aprendizagem a distância. O mural era a mais usada para transmitir informações 
aos alunos. O fórum, o correio de mensagens do AVA e o e-mail eram as ferramentas 
mais comuns para a comunicação. Para os pesquisados, os fóruns e o facebook 
ofereciam maior interação entre alunos e tutores. Contudo, a ferramenta preferida para a 
comunicação com os alunos era o e-mail. Todos se valiam de tarefas on-line para 
avaliar dos alunos, mas outras ferramentas também eram empregadas. 

A pesquisa possibilitou identificar a importância das competências tecnológicas 
para a atuação tutorial e mapear as TICs empregadas por tutores de diferentes 
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instituições. Várias TICs eram utilizadas no processo de ensino-aprendizagem. As mais 
frequentes eram o mural (transmissão de informações), o fórum (comunicação) e a 
tarefa on-line (avaliação). Intuitivas e simples, em geral, não era preciso ensinar os 
alunos a manipulá-las. 

Interessante seria uma pesquisa com alunos a distância para confrontar os dados 
obtidos e reavaliar a importância das TICs. 
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