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Abstract: 

Este artigo tem por finalidade apresentar o desenvolvimento de um curso on-line de formação 
de tutores projetado em parceria entre UnisulVirtual (Unisul/Brasil) e UniVirtual (Ca’Foscari 
de Veneza/Itália). O Curso foi oferecido em duas etapas e distintas Plataformas: 1ª etapa: 
Plataforma UnisulVirtual e 2ª etapa: plataforma Moodle em ambiente projetado para a 
realização do curso. O objetivo do curso foi o de oferecer um programa de formação de tutoria 
oferecendo aos docentes inscritos a oportunidade de desenvolvimento de competências em EaD 
para atuar como tutores de cursos a distância e especialmente do Curso do Programa 
ALFA/MIFORCAL. Este programa tem caráter interinstitucional e envolve diversas 
universidades parceiras: universidades de Coimbra e Lisboa (Portugal), Unisversidade de 
Salamanca (Espanha), Universidade Salgado Oliveira (Rio de janeiro Brasil) e Unisul (Brasil).  
O artigo descreverá o contexto do desenvolvimentodo projeto e a inserção do Curso TOL  
(formação de Tutor on-line), curso desenvolvido sob estratégias, materiais instrucionais e 
ambiente de aprendizagem na plataforma Moodle e EVA de forma compartilhada. Além disso, o 
artigo apresentará o caminho percorrido virtualmente entre as equipes para a formação e 
desenvolvimento do curso online a professores dos países envolvidos. Como capacitar a 
distância esses professores de culturas, costumes e idiomas diferentes, utilizando os recursos 
tecnológicos foi um desafio vencido nessa etapa do Programa Alfa/Miforcal. 

 

 

1 O contexto de desenvolvimento da iniciativa MIFORCAL: 
formação e titulação  
 
O projeto ALFA/MIFORCAL1 (lançado para o ano acadêmico 2007-2008) se propõe a atuar 
sobre a qualidade da formação dos docentes das instituições de ensino fundamental e médio, 
por meio da integração dos sistemas institucionais de realidades intercontinentais (União 
Européia e Mercosul) e reúne uma discussão experimental e de caráter multidisciplinar 

                                                 
1 ALFA (América Latina – Formação Acadêmica) é um programa de cooperação internacional entre instituições 
de ensino superior da Europa e América Latina, que consentiu em fazer um projeto não somente uma aspiração 
internacional em nível europeu, mas para abrir também as instituições da América Latina, de modo a dar um 
“salto” intercontinental para a iniciativa e criar uma parceria extremamente rica do ponto de vista das 
experiências e exigências da realidade envolvida. O projeto conta de fato com a participação de dez instituições 
de seis países diferentes (Itália, Espanha, Portugal, Argentina, Brasil e Paraguai). MIFORCAL é um projeto de 
colaboração científica e técnica, em que estão propostos à realização e experiência de um percurso conjunto de 
formação de professores secundários de nível universitário e um plano de mobilidade para investigação da 
experiência.  
 



 

orientada por variáveis que impulsionam a excelência da educação nos Países e regiões. O 
Master interuniversitário em formação de professores de qualidade para a docência pré-
universitária (MIFORCAL) é um projeto que integra 10 instituições universitárias de seis 
Países - da Europa e da América Latina, selecionado para seu financiamento na 8ª rodada do 
Programa ALFA da União Européia. 
 
A União Européia (UE) tem perseguido esta concepção de busca de qualidade com respeito às 
especificidades e diversidades intercontinentais. Tal visão tem como pano de fundo a 
concepção do processo de integração entre países, muito mais pelas diferenças do que pelas 
similaridades. Não se visualiza uma imposição e não há um padrão único, fechado ou 
inflexível, e sim, o fortalecimento de princípios e ações “que prosperam” e disseminam 
modelos de parcerias para superar desafios de padrões insuficientes. Entre as inúmeras 
estratégias para o fortalecimento das nações a serem desenvolvidas, neste conjunto de ações 
da UE, encontra-se o Alfa-Miforcal. 
 
O projeto Miforcal se baseia em duas linhas fundamentais de ação: (a) linha de investigação, 
experimentação e, (b) a formativa que é a base principal do programa de ações. A linha de 
Formação de Investigadores (FI) complementa a primera assim como também daria suporte à 
segunda. Neste artigo será descrito exclusivamente a linha FI, posto que é ela que 
contextualiza  a experiência de formação de tutores que é o núcleo dessa discussão. 
 
A Linha de Experimentação Formativa caracteriza-se como oferta de formação MIFORCAL, 
cujos elementos a distinguem de um mero curso internacional, pois se articula como um Plano 
Unificado Internacional de Estudos. Isto gera valor de equivalência entre os títulos emitidos 
por todos os países participantes da rede.  O esquema a seguir ilustra o quadro da titulação. Os 
aspectos cruciais da respectiva oferta são, por um lado, a unicidade de um Plano de Estudos 
axial com conteúdos compartilhados por toda a rede, e, por outro, a resposta local às distintas 
realidades participantes nos cursos. 
 
O esquema abaixo (Fig.1) ilustra com mais clareza a estruturação e a identificação do valor do 
título a ser obtido e o fluxo das formaões. O projeto emite dois títulos, o chamado doble, 
(possui status de dupla titulação). Isso significa dizer que são títulos reconhecidos pela 
Universidade Ca’ Foscari de Veneza (assegurando o título italiano) em conjunto com a 
emissão do título no país de origem. No caso dos alunos brasileiros, por exemplo, o título será 
outorgado pelo sistema brasileiro de ensino. Aos dois títulos se agrega um Diploma 
Supplement, ou seja, um documento com valor europeu, que descreve todos os títulos 
outorgados nas distintas realidades participantes da Rede MIFORCAL. 
 
Cabe ressaltar que o projeto possui vários outros sub-projetos que o integram com a finalidade 
de atingir a meta principal, que é a formação de qualidade e a reflexão sobre os sitemas de 
ensino, entre estes encontra-se o projeto Formação de Tutor on-line (TOL), que  surge no seio 
do programa para atender às exigências de uma formação ainda incipiente em algumas 
instituições para atuar na função tutorial ou na Ead de modo geral. Esta formação, de caráter 
mutidisciplinar, propicia qualificar profesores para atuar no desenvolvimento do projeto de 
ensino online nas respectivas universidades parceiras.  
 
Ante o exposto, é possível compreender o elemento inovador deste projeto educativo, que se 
apresenta como proposta colaborativamente projetada, implementada em seus recursos e 
estruturas reais e virtuais, além de ser avaliada pelas instituições parceiras de modo, 
participativo e flexível, atendendo às diversidades regionais. 
 



 

 

 

Fig. 1 - Estrutura organizacional: validade dos títulos 



 

2 A equipe Mutidiciplinar  e  o desenho pedagógico do  
MIFORCAL 
 
O perfil da figura profissional que surgirá desta cooperação será um profissional especialista 
que - ou se dedicará diretamente ao ensino de adolescentes, com um alto perfil para a gerência 
dos processos e planejamento educativo (caso europeu) - ou, atuará como assesssor, consultor, 
ou formador, em projetos de melhoria da qualidade do ensino fundamental e medio. 
O projeto trata o tema da formação dos docentes do ensino médio e do desenvolvimento de 
formação acadêmicas pensando uma figura de formador que responde aos seguintes critérios e 
perfis : 

a) Formador “de” e “na” qualidade: para a formação inicial do docente acompanha a 
possibilidade de atuar num sistema educativo de qualidade na avaliação de iniciativas 
formativas, na organização dos eventos, na gestão dos projetos. 

b) Figura docente de “comunicador”: o docente não pode ser apenas tem um bom 
domínio dos conhecimnteos, mas deve ser também um bom comunicador, sabendo 
gerir as técnicas de comunicação orla, as tecnologias e os instrumentos didáticos. 

c) Formador para a educação global dos valores: no mundo atual, na qual as culturas 
interagem num contexto sempre próximo e global, o docente deve possuir as 
capacidades de exercer sua profissão num contexto que muda, adaptando-se com 
eficácia a realidades e sistemas diversos sem perder de vista sua missão de formador. 

 
Cabe destacar, por último, que para que esta oferta formativa ser possível se constituem 
distintos equipes profissionais com competências específicas, a saber: 
 

1. Comitê Científico Acadêmico. Fazem parte do Comitê Científico 10 professores de 
alto nível universitário, que realizam a gerência estratégica do projeto. Desenham 
estratégias educativas, de investigação e monitoramento dos processos, além do 
planejamento, programação didática e de avaliação. 

2. Colégio Docente Internacional. Grupo de mais de 50 professores de distintas 
nacionalidades (Itália, Espanha, Portugal, Brasil, Paraguai e Argentina). Desenvolve 
o corpus teórico do currículo de estudos, establece os critérios didático-pedagógicos, 
assim como de avaliação para o alcance dos objetivos educativos. 

3. Secretaria de Coordenação Operacional. Dedicada à coordenação das 
comunicações entre os distintos grupos de trabalho para a operacionalização técnico-
administrativa das linhas traçadas pelo Comitê Científico Acadêmico. 

4. Equipe de Coordenação de Investigadores. Orientado a gerar instrumentos e 
hipóteses de trabalho para a investigação educativa, assim como para a 
implemantação de processos de iinivação educativa no interior do projeto 

5. Equipe de Coordenação Didática Geral. Coordena as ações de implementação de 
cursos nas distintas realidades, monitorando os processos formativos e evidenciando 
ao Comitê Científico Acadêmico as dificultades ou fragilidades do modelo educativo 
em ação. 

6. Equipes de Coordinação Didática local. Trata-se de uma equipe de especialistas 
local (institucional). Esta em articulação direta com o coordenador dos cursos. O 
coordenador didático, os tutores (docentes que realizam a mediação pedagógica e 
cultural local) estão sempre em contato com o colégio internacional), e com o 
investigador. 

 
Esta estrutura responde, portanto, a um organograma de Projeto Internacional, apoiado  em 
um Modelo Educativo elaborado para a implementação da Oferta Formativa que objetiva a 
responder às necessidades de discussão da comunidade internacional européia e Latino-



 

americana sobre as figuras de vanguarda de mundo educativo, assim como sobre as 
necessidades locais de desenvolvimento cultural, institucional e formativo2.  
 

3 O Curso TOL no interior do Projeto ALFA-MIFORCAL: um 
trabalho colaborativo 
 
A importância do trabalho colaborativo já é reconhecida na Ead não só para o 
desenvolvimento pensamento ou processo cognitivo (ARRIADA & RAMOS, 2000), mas como 
para o desenvolvimento de projetos e trabalhos em rede. Baseados nas contribuições teóricas, 
entende-se como um processo de interação social, seja na forma representada pelo processo 
de interiorização propiciado pela “Zona de Desenvolvimento Proximal” (VIGOTSKY, 1987) ou 
por meio de concepções outras que reconhecem no sujeito a capacidade de construir modelos 
da realidade mediante comunicação e negociação e diálogo.  
 
Segundo Espinosa (2003), “No grupo colaborativo todos participam das produções e são 
feitas conjuntamente havendo um fluxo contínuo de comunicação e de caráter bidirecional”. 
As investigações desenvolvidas pela psicologia sócio-histórica tornaram-se referência 
importantes para a Educação e têm subsidiado os trabalhos dos pesquisadores que investigam 
os diferentes matizes do trabalho em grupo, nos pressupostos da atividade compartilhada e na 
educação em rede e a distância, a parceria e o diálogo, neste contexto são atributos 
fundamentais. 
 
A“arte do diálogo” é defendida amplamente por educadores como FREIRE, para quem este é 
“encontro dos homens, mediatizados pelo mundo, para pronunciá-lo, não se esgotando, 
portanto, na relação eu-tu. (...) Por isso, o diálogo é uma exigência existencial. E, se ele é o 
encontro em que se solidarizam o refletir e o agir de seus sujeitos situados num mundo a ser 
transformado e humanizado, não pode reduzir-se a um ato de depositar idéias de um sujeito 
no outro, nem tampouco tornar-se simples troca de idéias a serem consumidas pelos 
permutantes (FREIRE, 1987:78-79), por isso há uma colaboração dialógica em curso. 
 
Sob tais premissas – teóricas e metodológicas do trabalho colaborativo dialógico, de projetos 
compartilhados e o uso do Espaço Virtual de Aprendizagem – foi tecido o CURSO TOL, 
totalmente a distância e em parceria. Este programa  capacitação atua como agente agregador 
no processo, seja na investigação, na orientação didática, bem como na funçãode 
planejamento, que precisnde de uma análise cuidadosa do uso dos ambientes em rede para a 
contrução de políticas educacionais com a utilização das tecnologias da informação e 
comunicação. 
 
Em todas as ações inerentes ao projeto TOL, implicou um trabalho cooperativo e consensuado 
e que estava afeto à construção do currículo formativo, às estratégias, à parceria institucional 
administrativa e pedagógica, numa discussão que experimentou em todos seus sentidos a 
harmonização nos processos de projetação do Curso em todas as suas fases,  numa dimensão 
interinstitucional de caráter totalmente compartilhado. 

                                                 
2 Neste artigo, desejamos destacar que o referido modelo deve fazer frente a duas preocupações da Rede 
Internacional: ser suficientemente atual e extensivo para responder ao debate internacional sobre a problemática 
de formação docente, e portanto, formar docentes na  cultura global; e por outro lado , ser suficientemente crítico 
e focal para incidir sobre as problemáticas nacionais, regionais e locais em matéria educativa (formação de 
formadores).  



 

O projeto foi requerendo ações paralelas para suprir as necessidades que emergem das ações 
mais amplas, de uma gestão complexa com relação aos recursos humanos que co-participam 
da inicitiva. Em primeiro lugar, porque se trata de “aulas virtuais” e campus online locais que 
convergem em espaços trasversais internacionais; porém, assim mesmo, MIFORCAL 
apresenta uma grande diversidade lingüística – três idiomas (português, espanhos e italiano) 
com a conseqüente interação significativa entre os docentes, pessoal de didático e alunos. 
 
Partimos do pressuposto que o perfeito funcionamento do curso na modalidade a distância 
exige planejamento, desenvolvimento e execução de diferentes atividades e esta é uma das 
preocupações sempre presentes no projeto, e sentiu-se a necessidade de formar os profesores 
para atuarem no projeto na função tutorial e que possuam conhecimentos sobre a estrutura da 
educação e do ensino/aprendizagem na modalidade a distância. 
 
Para MOORE, citado por NISKIER (2003), “Educação a distância é a aprendizagem 
planejada que geralmente ocorre num local diferente do ensino e, por causa disso, requer 
técnicas especiais de desenho de curso, técnicas especiais de instrução, métodos especiais de 
comunicação através da eletrônica e outras tecnologias, bem assim arranjos essenciais 
organizacionais e administrativos. Neste sentido, se institui um trabalho de equipe em que os 
conhecimentos sejam multidiciplinares, exigindo a participação de:  
 

•   O especialista acadêmico-investigador na área disciplinar desenhada em cada curso-
módulo-disciplina propostos. 

•  Os profissionais da educação que fazem a gestão dos recursos e processos: (Diretores 
e coordenadotes do Curso, Coordenadores Didáticos Locais, apoio pedagógico para a 
tutoria). 

•  Técnicos especializados no proceso de produção dos materiaiss didáticos e na 
construção do ambiente on-line: (design educativo, instrucional designer, gráfico, e 
web designer). 

•  Pessoal de apoio didático ao aluno para a acessibilidade aos materiais, ao site e à 
resolução de dificuldades de trabalho on-line: (coordenadores didáticos locais e 
tutores). 

 
•  Profissionais que investigam e analisam os processos de ensino e propõem 

metodologias adequadas de avaliação, estudam indicadores de rendimentos, eficácia, 
eficiência e o impacto com relação aos objetivos de formação: (Diretores de Cursos e 
Investigadores). 

 
Estas são figuras que se agregam ao projeto e assumem, sumariamente, o primeiro conjunto 
de ações para o lançamento do curso online. No rastro delas estão outras funções importantes 
e cruciais, então pergunatmos:  qual é a figura que no modelo educativo de implementação do 
MIFORCAL se põe no acento da inovação didática, e se coloca como “peça-chave” que 
brinda a flexibilidade, a coerência entre curriculum internacional e atividade didática 
contextualizada? Trata-se da figura do Professor Tutor. 
 
O Professor Tutor tem sido identificado, em estudos precendentes (MARGIOTTA, 1999, 
BANZATO 1999, 2002, 2003) e, principalmente, na experiência da Rede MIFORCAL (SSIS 
on-line, Salamanca, CIAFIC [Argentina] por um lado, e do outro, a experiência de UNISUL) 
como figura crucial no desenvolvimento das atividades de formação a distância. Trata-se de 
uma figura que centra suas competências na interação didática com o aluno, no interior do 
ambiente virtual de aprendizagem. Medeia a relação com o conteúdo elaborado pelo docente 
especialista, porque é ele que se coloca entre o conteúdo e a atividade de aprendizagem e no 



 

caminho da avaliação, gerando confiança com o meio online, e criando as bases para uma 
nova cultura de aprendizagem interativa.  
 
Para KENSKI (2002), nós somos seres interativos por natureza: interagimos com pessoas, 
animais, plantas, máquinas... Na aprendizagem a distância podemos interagir respondendo a 
um questionário impresso, uma fita gravada, um cd-rom ou uma lista de discussão. Mas 
podemos ser mais do que isto. Podemos ser interativos e cooperativos. Podemos auxiliar os 
nossos colegas, responder suas dúvidas, trocar opiniões, oferecer informações etc. 
Sem dúvida, no interior deste projeto se adjudica um fator maior do que contribuir na 
construção de competências de um o Professor Tutor, para  estabelecer um plano de inovação 
com relação aos processos de teacher effectiveness: se trata de refletir sobre a figura de um 
Professor Tutor não só como mediador na função pedagógica, mas também um mediador da 
socio-cultural das  realidades locais da Rede MIFORCAL e este é um grande desafio. 
 
O professor tutor terá sob sua responsabilidade, portanto, a participação ativa de equipes em 
movimento - trabalho que compõem em si mesmo os modelos de organização docente3, em 
que o professor tutor interage como docente especialista em conteúdos para a declinação 
operacional – em atividades e metodologias de didática online, tendo claramente presente a 
problemática educativa e cultural que subjaz à própria realidade local-regional-nacional; sobre 
a formação de docentes e a educação fundamental e média em geral. Atua quem trabalha 
conjuntamente com a equipe pedagógica local, para melhorar continuamente todos os 
processos de trabalho de desenho didático e comunicações no interior da comunidade 
científica MIFORCAL, assim, é responsabilidade do tutor se concentrar sobre a opção 
didática de maior qualidade no interior da disciplina/módulo na qual opera. 
 
Em síntese, a grande diversidade cultural que envolve o desenho curricular MIFORCAL, 
reflexo da primeira fase de trabalho em curso, poderia, justamente, motivar a preocupação 
com relação à adequação do currículo de estudos em nível nacional e local.  No modelo 
educativo, entretanto, é a nova figura docente do tutor, que possui as competências, de um 
mediador didático pedagógico, para chegar às atividades específicas e  aos conteúdos gerados 
pelo docente especialista de conteúdos por um lado; e da mediação sócio-cultural para 
adaptação dos conteúdos dos módulos em curso, por  outro.  
 
O resultado seria um módulo único planejado pelo docente conteudista responsável, que 
adquire perfis distintos segundo a atividade local, como “adendos pedagógicos” elaboradas 
pelo professor tutor, supervisionadas pelo Coordenador dos Cursos para establecer uma 
coerência de critérios entre o eixo axial do currículo mestre e as adaptações locais. A hipótese 
que sustenta esta modalidade é uma verdadeira implementação global das atividades de 
formação MIFORCAL. Completa-se este elemento com a estrutura do ambiente virtual de 
aprendizagem que responde às necessidades locais – aulas virtuais e campus universitário - 
assim como a uma perspectiva de participação internacional – ambiente multiplataforma: área 
trasversal internacional.  
 
Neste contexto, tivemos oportunidade de apreciar como o modelo curricular se plasma num 
ambiente virtual de aprendizagem e como gera as condições para a expressão da experiência 
internacional no que diz respeito à valorização da identidade local; e, detectadas as 
dificultades na organização docente no interior do projeto MIFORCAL, a equipe de 
Coordenação Didática e de Coordenação de Investigadores, representada pelos autores deste 

                                                 
3 Cfr. Constantino, 2006 “Modelos de Organizaciòn Docente, el caso MIFORCAL”. 



 

artigo trouxe à visibilidade a necessidade de um processo e formação prévia para estas figuras 
docentes dada a importância da função que iriam desenvolver. 
Se a necessidade de formação de tutores esteve presente desde o projeto inicial MIFORCAL, 
as características e a modalidade internacional, intercultural foi adquirida com o trabalho de 
participação conjunta para a integração de modelos de formação de agentes docentes EAD e 
tutor online; presentes, também, com grande expressão em algumas das experiências 
institucionais da rede.  
 
O problema em pauta era a harmonia de conteúdos, pois não se tratava de um mero curso para 
desenvolver a função de tutor online, mas de uma abordagem inter e multicultural, além de 
técnica, para atender as demandas das institiuições da América Latina e da Europa - que 
utilizariam diferentes plataformas de aprendizagem para o oferecimento dos cursos. O 
planejamento da fase mais inovativa àquela que se veiculava aos aspectos teórico-
metodológicos do projeto MIFORCAL com a oferta de formação experimental em um 
contexto internacional e intercultural distinto. 

 

3. As fases de planejamento da oferta de formação TOL: um 
diálogo internacional 
Partimos do pressuposto de que qualquer estratégia, para que possa atingir suas finalidades, 
deve disponibilizar e gerenciar os processos de forma cautelosa e crítica considerando o 
envolvimento da equipe com vistas ao trabalho colaborativo, com priorização de atividades e 
atitudes que oportunizem o alcance dos resultados positivos. Neste caso, a equipe integrada 
(SSIS online e UnisulVirtual) trabalharam na proposta de integração dos sistemas e recursos 
tecnológicos propiciados pelas duas plataformas (Moodle e EVA, respectivamente): sem 
dúvida, os recursos didáticos e experiências pedagógicas contaram no êxito do Curso.  
 
A figura a seguir (Fig.2)  representa a integração dos sistemas e atividades desenvolvidas na 
fase de implantação para o desenvolvimento do Curso de Tutor online (TOL). Descrememos  
alguns passos que foram executados neste processo de formação do TOL: 

 Início - Plano formativo: Caracterizou-se pela discussão online em três idiomas, para 
a estruturação do plano formativo do curso. Foi uma etapa de comunicação e 
planejamento didático, partindo dos modelos próprios de cada instituição e precedeu 
todo o desenvovimento. Reuniões online, seminário de feedback foram constantes para 
se chegar a um consenso quanto ao conteúdo do módulo, carga horária e créditos com 
equivalência no sistema de origem e ECTs (European Credit Transfer). 

 Harmonização dos Sistemas: A harmonia do plano de estudos entre SSIS online, 
CIAFIC e UnisulVirtual resultou no desenvolvimento do Plano Geral do Programa do 
Curso TOL (os tópicos para o desenvolvimento do currículo integrado foram aspectos 
fundamentais para a figura a formar, fase de elaboração de cronograma, discusão dos 
critérios de avaliação e certificação. Nesta etapa, também realizou-se a discussão 
quanto ao uso da Ambiente de Aprendizagem e se definiu  que o Curso TOL seria 
desenvolvido em duas plataformas distintas, EVA e Moodle, pois ambas seriam 
utilizadas no desenvolvimento dos cursos do projeto Mifocal. 

 Elaboração e adaptação de materiais: Esta etapa consiste na elaboração, tradução, 
adaptação, diagramação e revisão do material didático para disponibiliação na rede. 
Fase em que há uma integração técnico-pedagógica entre designer instrucional e 
designer gráfico.  

 Construção do Ambiente de Aprendizagem: Etapa que consiste na organização do 
espaço de aprendizagem relativo a cada unidade de estudo do curso. Compõem-se de 



 

problematizações, sínteses, “saiba mais” e dicas de estudo e foruns temáticos. Fase 
desenvolvida pelo designer instrucional em parceria com o designer gráfico ou web 
designer, que implementam o ambiente. 

 Tutoria e acompanhamento pedagógico: Depois do ambiente devidamente aberto e 
estruturado, a tutoria virtual realiza a fase de acompanhamento dos alunos cumprindo 
suas funções com base no objetivo do curso TOL. 

 Avaliação de consistencia: É gerada pelo planejamento. É uma avaliação por parte da 
equipe sobre as posibilidades de êxito do plano analisado a partir do público 
internacional. 

 Avaliação da consistência externa do plano. Avaliação por parte do da coordenação 
geral do projeto e Comitê Científico Acadêmico do processo de harmonização e 
atribuição de créditos.  

 
Cabe destacar como elementos comuns, o vínculo dos idiomas e cultura de base latina, que 
porporciona uma afinidade na comunicação. Os processos de unificação, de grande 
transparência e potência em todo o cenário europeu chegam a uma clara e segura 
identificação, com necessidades, problemáticas e recursos claramente diferentes, no processo 
de diálogo interamericano, com especial atenção ao grupo MERCOSUL, representado neste 
projeto. Este elemento pode ser considerado outro aspecto de convergência nos interesses 
presentes no ALFA- MIFORCAL. 
 
Sob o paradigma da constante mudança, com elementos de divergência e de convergência - 
que é um diferencial, ficam fortemente representadas as necessidades locais. Por exemplo: o 
continente latinoamericano com sua identidade sócio-cultural em desenvolvimento, a 
expectativa de melhoria do impacto da educação sobre os processos de marginalidade e 
exclusão social; a necessidade de coesão e coerência social e diminuição da pobreza 
caracterizam os reclames da educação Latinoamericana, com menores recursos e 
conseqüentemente, com necessidade de aproveitamento mais generalizado – não só de formar 
professores, senão formar formadores de professores. Atender a esses fatores têm sido uma 
exigência do projeto MIFORCAL.  
Com relação às instituições européias, que estão no centro de todo o debate sobre cidadania e 
identidade no interior dos processos de unificação européia, a preocupação de melhoria do 
espaço da educação superior, de mobilidade e intercâmbio acadêmico para a maior 
atratividade das  universidades têm sido o elemento que indica o caminho rumo à 
competetividade.  
 
A harmonia dos sistemas e filosofias de ação se desenvolveu sob o auspício de uma praxis 
cotidiana (o tecnológico, o humano, teoria e prática, experiência e formação dos membros 
orgtanizadores SSIS e UnisulVirtual) possibilitaram a implantação do TOL. A proposta 
apresenta sucessivamente a harmonia das estruturas didáticas desenvolvidas pelos cursos de 
formação “Tutor online” oferecidos também pelas instituições parceiras, CIAFIC e UNISUL, 
a instituição coordenadora, UNIVIRTUAL Ca’ Foscari, no marco de ativação dos cursos 
MIFORCAL. 
 
As premissas teórico-pedagógicas do curso pautaram-se focando os princípios gerais do 
Projeto Alfa-Miforcal com o intuito de contextualizar o tutor sobre o trabalho a desenvolver, 
cujo centro das discussões foi o papel que ele iria desempenhar: “...respeitando a autonomia 
da aprendizagem de cada cursista, [o tutor] estará constantemente orientando, dirigindo e 
supervisionando o processo de ensino-aprendizagem [...]. É por intermédio dele, também, que 
se garantirá a efetivação do curso em todos os níveis”. (PRETI, 1996, p.27), 



 

No sentido de explicitar as implicações formativas articuladas ao papel do tutor, Arredondo 
(1998), selecionou os seguintes procedimentos - e sob estes pressupostos apoiamos nosso 
trabalho. 

•  atuar como mediador; conhecer a realidade de seus alunos em todas as dimensões 
(pessoal, social, familiar, escolar etc.);  

•  oferecer possibilidades permanentes de diálogo, saber ouvir, ser empático e manter 
uma atitude de cooperação;  

•  oferecer experiências de melhoria de qualidade de vida, de participação, de tomada 
de decisões.  

 
Sob os pressupostos que a tutoria visa a uma orientação acadêmica, acompanhamento 
pedagógico e avaliação da aprendizagem dos alunos a distância, discutiu-se, então o perfil 
desta figura: o tutor deve ser um profissional com capacidades, habilidades e competências 
inerentes à função. Precisa expressar uma atitude de excelente receptividade diante do aluno e 
assegurar um clima motivacional para o desenvolvimento da sua disciplina/módulo. 

 

3.1 O ambiente multiplataforma para o desenvolvimento da oferta formativa 
TOL 

 
Como justificativa inicial ao desenho metodológico da presente proposta, pode-se indicar que: 
(a) o curso possuiria target de pessoas com uma certa experiência nas Ciências da  Educação 
que, em modo desejável, possuiriam alguna experiência na formação/educação a distância; (b) 
que até o final do período formativo poderiam ser seleccionadas para a participação da 
iniciativa ALFA/MIFORCAL; (c) que a proposta, portanto, teria características mistas de 
capacitação profissional direta e formação ampla para quem realizar uma formação contínua 
no âmbito das novas tecnologias e funções da educação (Continuing Vocational Training). 
A diversidade institucional ficou representada e evidenciada na diversidade de espaços 
virtuais de trabalho e facilitou os processos de construção de uma verdadeira identidade 
profissional “global”. Permitiu assim mesmo connhecer, por parte de dos especialistas 
docentes que colaboraram como tutores, a importância da comunicação intercultural a 
distância, net-based, asim como experimentar as dificuldades que os alunos sentiram. 
 
A seguir,  um “esquema”(F2) de organização interna da rede MIFORCAL que serviu de 
“norte”  ao estudo por parte dos parceiros-especialistas do projeto. Cabe ressaltar que de outro 
lado está CIAFIC com a experiência em desenvolvimento e servindo de apoio teórico e 
metodológico. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 2 – Integração de ambiente para realização do TOL 

 

 

41. Metodologia Didática online num contexto multicultural e as estratégias 
metodológicas 
 
 
Desde os elementos típicos da formação em EaD, o laboratório de atividades online –
experimentar e atuar como TUTOR ONLINE, até os fundamentos teórico-metodológicos do 
projeto MIFORCAL como base de compreensão de uma identidade profissional no seio da 
comunidade docente internacional, o Curso TOL contou com o ambiente EVA (Espaço 
UnisulVirtual de Aprendizagem EVA e Moodle. 
 
 
 



 

 
a) EVA – Espaço UnisulVirtual de Aprendizagem 
 
 
As primeiras unidades de estudo do Curso (I a IV) foram desenvolvidas no EVA, cuja  URL 
é: <<http://www.unisul.br/content/site/AUniversidade/campusdaunisulvirtual/>>. Este é um 
site próprio desenvolvido na instituição e é utilizado para todos os cursos ofrecidos a 
distância. Parte dele foi ofertado na Plataforma Moodle com sua estrutura criada para atender 
às necessidades de formação, uma vez que alguns países utilizariam a mesma para o 
oferecimento dos cursos master. Esta plataforma atua como espaço de aprendizagem. 
 
 

 

Fig 3 – EVA – Paltaforma UnisulVirtual  

O ambiente virtual do curso UNISUL oferece toda a estrutura pedagógica, administrativa e 
acadêmica bem como ferramentas de interação (e-mail, chat e fórum). O curso se divide por 
unidades de estudo, possui uma estrutura pré-definida e consiste numa planificação didático-
pedagógica que compreende o plano de ensino, cronograma de atividades e de estudo, 
atividades, ferramentas de avaliação e interação online.  
 
O ambiente virtual das unidades de estudo é desenvolvido em parceria entre os designers 
instrucionais e designer gráficos. Caracteriza-se por ser um ambiente assíncrono e orientado à 
interação e postagem de materiais didáticos. A participação do aluno para a construção da 
aprendizagem é feita essencialmente através do uso das ferramentas ''exposição'' e ''fórum''. A 
ferramenta tutoria também é utilizada por ele para questões de ordem pedagógica, reservando-
se à monitoria a parte técnica. 



 

 
As unidades são compostas por: questões problematizadores, dicas, síntese, saiba mais e 
objetivos sendo que é possível disponibilizar uma série de links para oferecer ao aluno 
complementação dos conhecimentos. A Biblioteca Digital da Unisul também disponibiliza 
materiais para consulta. A ferramenta "unidades“ é espaço central do ambiente e nela são 
disponibilizadas as questões problematizadoras para o desenvolvimento do curso – de 
avaliação a distância do processo ensino-aprendizagem.  
 

TOL/MIFORCAL: Plataforma Moodle 
 
 
A seqüência do Curso (unidada V) foi desenvolvida na Plataforma oficial do Projeto 
(MOODLE. Esta plataforma constitui-se num local em que os alunos tem a possibilidade de 
estudar por meio de  em recursos  disciplinares utilizando ferramentas como caht, Forum, 
tarefa Permite a afixação de avisos e notícias, a atribuição e a recolha de trabalhos dos alunos, 
a discussão de assuntos, a realização de testes formativos etc. A URL do curso é 
<<http://62.149.231.178/fad/>>, com acesso aos inscritos que podem optar pelo idioma de 
preferência. Esta plataforma promove uma pedagogia social construcionista (colaboração, 
atividades, reflexão crítica, etc.), Adequado para aulas 100% on-line assim como 
complementando a aprendizagem face-a-face.  
 
As ferramentas são de utilização síncrona (chat) e assíncrona (Forum). Os foruns podem ser 
de diferentes tipos e  estão disponíveis tais como: fórum reservado aos professores, news, 
fórum para uso geral, fórum com ações limitadas. Todas as postagens têm a foto do autor 
anexada.  
 
As discussões podem ser vistas aninhadas, em sequência ou não, começando pelas mais 
antigas ou pelas mais recentes. Cada pessoa pode se inscrever em cada um dos fóruns de 
modo que cópias são encaminhadas via e-mail, ou o professor pode forçar a inscrição de 
todos.  O professor pode escolher não permitir réplicas (por exemplo, em um fórum somente 
para recados). Tópicos de discussão podem ser facilmente movidos entre fóruns pelo 
professor, Imagens anexadas são mostradas no corpo da mensagem. Caso sejam usadas 
avaliações nos os fóruns, podem ser restritas a um período limitado. Além de contar ainda 
com as ferramentas: tarefa, questionário, pesquisa, wiki, glossário, módulo de materiais e de 
trabalho e avaliações parciais e finais. 
 



 

 

             Fig 4, – Vista Paltaforma Moodle: site oficial do projeto 

 

3.2 Material didático: posibilidades de interação teoria prática 

 
Na UnisulVirtual, os textos-base, na forma de livro didático impresso são enviados via correio 
aos alunos a fim de compor a biblioteca do aluno. No caso do Curso TOL, o material foi 
elaborado na versão online, tão somente; porém, passando pela análise e tratamento pelos 
Designers instrucional e gráfico. O aluno teve acesso ao Manual do Ambiente de 
Aprendizagem (Moodle e EVA – UNISUL), o Guia Didático do Curso TOL e ainda o 
material correspondente a cada Módulo. 
 
Ao iniciar o projeto gráfico do livro para EaD, dirigimos nossos trabalhos para que esse 
material seja de fácil assimilação e que retenha a atenção do aluno, permitindo um rápido 
aproveitamento. Para isso, considera-se cinco pontos primordiais na produção do livro 
didático para a educação à distância: iconografia, tipografia, hipertextos, mancha gráfica e 
ilustrações.  
 
O relato é baseado na criação do projeto gráfico usado atualmente nos materiais impressos da 
UnisulVirtual, e o material online produzido para a plataforma moodle, que observa  entre 
ostros  valores para qualificar o material os seguintes elementos: a)  Iconografia: que se 



 

preocupa em  humanizar o conteúdo permitindo ao estudante incorporar conceitos 
semelhantes contidos ao longo do texto; b) a Tipografia: que se refere ao tipos escolhidos, a 
escola deve ser norteada sob a premmissa de „não cansar“ os alunos com textos muito longos, 
c) os Hipertextos: essenciais para que o aluno faça relações intertextuais. Devem ser 
previamente planejados para acomodar o texto numa linguagem estética para que favoreça a 
leitura e compreensão;  d) a Mancha gráfica, que é um espaço delimitado de impressão ou 
visualização dentro de uma página. Além de abrigar hipertextos e ilustrações, permitem que o 
estudante segure o livro com as duas mãos sem que elas cubram o texto impresso, assim 
pode-se dispensar o uso de uma mesa para leitura e acaba criando certa cumplicidade com o 
material (WILLIAMS, 1995). A escolha portanto do formato é essencial á estrutura da 
diagramação do material; e) as Ilustrações:  a seleção das imagens que ilustram o material 
didático têm um impacto decisivo no entendimento do assunto estudado, muitas vezes a 
criação de ilustrações específicas para determinado conteúdo se faz necessária, nesse caso a 
discussão entre o autor, designer instrucional, designer gráfico e ilustrador é fundamental. 
Somente dessa forma, todos poderão expressar as suas necessidades e como as imagens 
ajudaram o estudante durante a leitura.A seguir imagem do livro didático TOL. 
 

 

 

 

Fig 5 – Livro didático 

 

O profissional envolvido com o desenvolvimento de livro didático para a EaD, deve 
considerar que para o estudante essa modalidade exige esforço e disciplina superiores aos da 
modalidade presencial. Assim, o compromisso deve ser o de buscar soluções para aperfeiçoar 
a assimilação e ao mesmo tempo transmitir todo o conteúdo idealizado pelo autor. Todos os 
materiais produzidos na rede Miforcal, devem, necessariamente, levados à apreciação da  
Equipe de Coordenação Didática Geral, esperando eventualmente receber da parte de esta 
indicações e feedback 

 

 



 

 

5  Resultados da iniciativa TOL-MIFORCAL 
 

Adorei participar neste Curso repleto de interactividade, 
companheirismo e, acima de tudo, ajuda entre pares. Na primeira 

impressão do Curso achava que seria algo difícil, demasiado técnico, 
no entanto, superou as minhas expectativas, sendo extremamente 

Objectivo e prático. Agradeço a oportunidade que me deram para 
participar neste Curso e agradeço também às tutoras que foram 

incansáveis com as proposta e orientações. 
(Avaliação de um aluno do curso) 

 
 
O Objetivo principal do Curso TOL foi o de oferecer uma formação para construção de 
competências para atuar na função tutorial, compreendendo os princípios da Ead, e ao 
estabelecer essa compreensão - o “cenário” das ações de tutoria, identificar o que representa 
para a rede de universidades parceiras, a estratégia de formação contínua para os seus 
professores, aliando ao conhecimento das principais estratégias e ferramentas de trabalho na 
Ead na Europa e América Latina.  
 
Primeiramente, cabe dizer que qualquer currículo traduz a marca sob o qual foi produzido, a 
cultura e a identidade do grupo que o compôs estão ali. Neste processo formativo estiveram 
contidos mais do que os conteúdos que fizeram a composição do módulos, mas a marca de 
cada cursista que está  impressa na forma de participação – que foi a do diálogo intenso ou a  
silêncio intercaçado. 
 
O Curso TOL abrigou as concepções do projeto ALFA-MIFORCAL e as relações 
interculturais que animam e desafiam a execução do projeto em cada continente. Ao se 
desenvolver por meio de um recorte intencional – a formação de tutores para a rede e para 
construção de competências em Ead como ação e formação continuada - ficou explícita uma 
lógica, que só pode se justificar no cerne da prática de quem realizou o percurso. 
O Curso utilizou uma metodologia de articulação de duas plataformas, cuja característica era 
a participação activa dos professores cursistas. O foco esteve voltado ao trabalho colaborativo 
entre eles, o desenvolvimento de atividades práticas de aplicação e a consolidação das 
competências pensadas no corpus do projeto utilizando a plataforma tecnológica (EVA e 
Moodle). Foi um curso proposto por uma equipe de especialistas para elaboração e execução 
do projeto, com larga experiência de formação a distância, para que se pudesse assegurar a 
preparação de todos os materiais pedagógicos necessários à formação para desenvolvimento 
das sessões online síncronas e assíncronas.  
 
Ante o caráter experimental desta formação, privilegiou-se a formação de um grupo de 
aproximadamente 35 cursistas, todos professores com alto nível de formação acadêmica – 
mestres doutores e pós doutores. Advieram das Universidades de Coimbra e Lisboa (Portuagl) 
Universidade Salgado Oliveira (UNIVERSO – Rio de Janeiro/Brasil), Universidade Rio 
Quarto (Argentina) e Universidade de Salamanca (Espanha).  
Muitos dos participantes nunca tinham vivenciado a experiência de formação online. 
Assegurou-se, no entanto, um apoio constante, ao nível técnico (tecnologias e comunicações) 
e em nível pedagógico. Estas ações se revelaram de fundamental importância para evitar 
conflitos na comunicação e, por conseqüência, desistência do Curso. A coordenação da ação 
(advinda do continente europeu e presente no Brasil) incidiu, de forma atenta, na supervisão 



 

do sistema e no apoio direto aos vários intervenientes para poder proporcionar o melhor 
sucesso da experiência. 
A avaliação das aprendizagens decorreu ao longo da formação, através da realização das 
atividades propostas para cada unidade formativa e sucitou muitos debates o que tornou o 
curso uma comunidade ativa e altamente crítica. 
 
O Fórum de finalização das atividades funcionou com feedback para o curso permitindo 
identificar com clareza os pontos fortes e fracos desta formação. De maneira geral, os 
participantes revelaram ter considerado a experiência muito positiva e proveitosa, 
nomeadamente no que respeita à aquisição de conhecimentos diretamente ligados à EaD e 
aplicáveis às suas atividades profissionais;  disseram sentirem-se motivados para a freqüência 
de outros cursos de formação em modalidade idêntica. Foram acentuadas como muito 
positivas as situações de trabalho colaborativo suscitado ao longo da formação e a 
disponibilização permanente de materiais para auto-estudo e debate interdisciplinar.  
 
A experiência vivenciada comprovou que é preciso ousar nos projetos e inovar nas práticas 
referentes, dessa forma seremos capazes de realizar algo de diferente, responsável e que 
contribua com resultados positivos para todos.  
Em síntese, o curso denotou eficiência, flexibilidade, capitaneou a diversidade de recursos, 
uma pedagogia voltada para o desenvolvimento de trabalhos em Ead, uma equipe preparada e 
disponível ao diálogo e ao redimensionamento das práticas e um suporte técnico e de apoio 
eficaz e integrado apesar as “àguas” que separa os dois continentes.  
 
 

6. Reflexões e conclusões 
A EaD é uma modalidade educativa que possibilta a democratização do saber e amplia 
oportunidades de acesso ao conhecimento, potencializa sua aplicabiliadade nos mais diversos 
setores da vida do ser humano. Vislumbra-se um sensível movimento e inúmeros esforços no 
sentido de criar parcerias para gerar o auemento do ingresso na rede. Debates estão sendo 
promovidos no sentido de agregar sistemas públicos e privados para avançar no oferecimento 
de mais oportunidades de formação que gera cidadania e viabiliza a concretização dos direitos 
humanos.  
 
As TIC`s oferecem a oportunidade de agir, interagir e dialogar com sujeitos de terras 
distantes, mas que pertencem a uma mesma nação. Esta possibilidade deve contemplar um 
lugar significativo na pauta dos gestores de idéias e dos sistemas, pois só a interação, 
colaboração, críticas e sugestões promovem uma tomada de consciência sobre o que é o 
melhor para a minimização das desigualdades socais e para  busca por superação dos seus 
limites e dificuldades.  
 
É preciso ter sensibilidade para perceber as necessidades e organizar ações em função da 
multiplicidade de interdependências que se formam a partir dos conhecimentos e 
competências que cada um tem, que se originam do que ao se juntarem tecem uma rede que se 
projeta. Ou seja, está além do local, do pessoal e do individual, é da ordem do global capaz de 
atingir e modificar espaços e práticas para além da instituição que origina a idéia e a 
educação, ou a EaD nos possibilita essa rede de ação. 
Assim, nas perspectivas postas em relação ao século XXI, entende-se que é preciso aprender e 
agir numa relação recíproca, dialógica, estabelecendo o envolvimento do outro e sua cultura, 
idéias e concepções, articulando possibilidades de transformação para servirem aos interesses 



 

dos nossos alunos enquanto pessoas que se desenvolvem num mundo diversificado e singular 
simultaneamente, e da humanidade.  
 
O Projeto Miforcal não é um projeto para desenvolvimento de conteúdos de formação, pura e 
simplesmente, mas também um intercâmbio de experiências – refletidas, debatidas e, acima 
de tudo, vivenciadas. Experiência aqui tomada no sentido dado por Heidegger “do que nos 
tomba”, “do que, mesmo tendo acontecido, conserva a força vital do instiga a refletir, estudar 
e pesquisar”. 
 
Seguimos pensando sobre o que diz LÉVY (1993, p. 3) para refletirmos as práticas da Ead no 
cotidiano do nosso trabalho... 

As páginas Web expressam as idéias, os desejos, os saberes, as ofertas de 
transação de pessoas e grupos humanos. Atrás do grande hipertexto está borbulhando 

a multidão e suas relações. No ciberespaço o saber não pode mais ser concebido 
como algo abstrato ou transcendente.  Está se tornando cada vez mais evidente – e até 

tangível em tempo real – que esse saber expressa uma população (...).  
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