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Objetivos

Integração tecnologia e educação
Permite
outras formas de interagir
ampliação do acesso à educação
outras formas de relacionamento
aluno-aluno e aluno-professor-tutor

Observar as formas de atuação dos tutores e
avaliar quais estratégias são mais utilizadas para
a mediação nos fóruns

entender como os recursos tecnológicos podem
apoiar a comunicação, interação e aprendizagem
em ambientes virtuais de aprendizagem (AVA)

Verificar se a ação do tutor colabora para a
constituição de redes de conversação

Quem são os sujeitos?
Tutores da disciplina de Instrumentalização em EAD – PLAGEDER/UFRGS
Espaços de observação: atuação do tutor na disciplina e participação no
espaço de capacitação em tutoria

Metodologia

)

Estudo de caso
Observação dos fóruns  maior interação
Fóruns observados durante a realização da disciplina
Leitura
Observação das listas de respostas
Busca por padrões de interação e estratégias de intervenção

Modelos de comunicação
Maturana (1998)

Análise dos fóruns permitiu
Linguajar

Emocionar

Identificar alguns padrões de conversação e as
principais estratégias utilizadas pelos tutores

Conversar

Características importantes nas ações do tutor:

Modelo tradicional
Metáfora do tubo

Metáfora da orquestra
(Winkin, 1998)

Considerações Finais
Características importantes para uma mediação
eficiente em AVA, favorecendo o conversar e a
construção compartilhada do conhecimento.
Continuidade do estudo:
Mapear estratégias utilizadas em cursos de
capacitação que propiciem a construção de
competências e habilidades do tutor
Pistas para qualificar as interações de forma a
apoiar os processos de ensino e aprendizagem

 Entendimento da tarefa proposta
 Tempo que dedica a acompanhar as atividades
dos alunos
 Capacidade de identificar e auxiliar os alunos
em suas dificuldades
 Habilidade de estimular discussão nos fóruns
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