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RECURSO EDUCACIONAL: CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UM 

ESPAÇO VIRTUAL FORMATIVO DE TUTORIA PRESENCIAL 

 

 

O Programa de Mestrado Profissional em Educação e Docência – PROMESTRE 

enfatiza a aplicabilidade da pesquisa e da produção do conhecimento, por meio do 

desenvolvimento de um recurso educacional. 

O recurso educacional ou “produção de conhecimento aplicado” consiste, para além da 

dissertação tradicional, no desenvolvimento de um recurso educacional que possa ser utilizado 

por outros profissionais (OLIVEIRA; ZAIDAN, 2018, p. 3). A constituição dos produtos 

educacionais possui características peculiares no aspecto metodológico, pois busca configurar 

ideias como “dar forma a uma concepção, uma estratégia, um dispositivo, um procedimento ou 

solução concreta para um problema diagnosticado, ou a parte dele” (OLIVEIRA; ZAIDAN, 

2018, p. 3). 

Nesse sentido, como recurso educacional, lançamos as diretrizes para a elaboração 

e implementação de um espaço de formação continuada, colaborativo, com os tutores 

presenciais, a partir das demandas formativas desses profissionais. 

As etapas de elaboração seguiram um protocolo, de acordo com as recomendações de 

Yin (2010): 

a) Elaboração coletiva (pesquisadora e tutores presenciais) da estrutura básica do 

curso, por meio de encontros presenciais com os tutores; 

b) Criação do curso piloto em um ambiente virtual; 

c) Implantação do curso com avaliação preliminar; 

d) Análise e avaliação de todo o processo de construção do curso, dialogando com 

o referencial teórico construído. 

Esta etapa da pesquisa teve como meta desenvolver o nosso último objetivo específico 

que foi elaborar e implementar um espaço de formação continuada, a partir das demandas 

formativas dos tutores presenciais que atuam nas licenciaturas de uma instituição de Ensino 

Superior privada. 

Em caráter experimental, hospedamos o espaço formativo virtual no moodle do Centro 

 

 

1 Os materiais podem ser diversos, como materiais didáticos (sequência de ensino, jogos, recursos 

concretos diversos visando a situações específicas de ensino e aprendizagem, texto formativo, sugestões de 

atividades, kits, folheto, livro), tutorial, metodologias de ensino, de gestão, de avaliação ou de intervenção, 

peça teatral, cartilhas, criação de cursos, etc. (OLIVEIRA; ZAIDAN, 2018, p. 10).  



 

 

 

 

Pedagógico (CP) da UFMG, onde duas tutoras, que se dispuseram a participar, puderam 

interagir e trocar experiências. A terceira tutora, apesar de não participar da proposta, visualizou 

as reflexões e comentários (Figura 1): 

 
Figura 01 – Espaço Formativo Virtual Para Tutores Presenciais (CP/UFMG) 

 

Fonte: https://virtual.ufmg.br/centropedagogico/course/view.php?id=139. 

 

O processo de construção do espaço de formação virtual foi realizado no decorrer desta 

investigação, com a colaboração da pesquisadora e dos sujeitos da pesquisa, com intuito de 

trocar experiências e refletir sobre as dificuldades apresentadas no cotidiano da prática da 

tutoria presencial, a fim de que os profissionais pudessem construir, com seus pares, novas 

competências para uma melhoria da mediação pedagógica. 

O planejamento dos encontros (local, horários e frequência), assim como a escolha dos 

dispositivos que utilizamos para a elaboração da formação, foi definido em colaboração com as 

tutoras presenciais que apresentaram, conforme analisado nas entrevistas, uma demanda 

formativa mais participativa e menos verticalizada, como vemos a seguir. 

 
1. Etapas do planejamento do espaço virtual formativo 

 
 

Para facilitar a comunicação e a definição de datas entre os participantes da formação, 

criamos um grupo, no aplicativo WhatsApp Messenger2, denominado “Curso – formação de 

 
 

2 WhatsApp é um aplicativo multiplataforma que permite trocar mensagens pelo celular gratuitamente, além disso, 

seus usuários podem criar grupos de até 50 participantes; enviar mensagens ilimitadas com imagens, vídeos e 

áudio; compartilhar localização; fazer backup do conteúdo postado nos grupos (OLIVEIRA et al., 2014, p. 4). 

https://virtual.ufmg.br/centropedagogico/course/view.php?id=139


 

tutores”, no dia 22/07/ 2019. 

O primeiro encontro presencial foi realizado na Faculdade de Educação da UFMG, no 

dia 07/09/2019, e teve por objetivo definir, com os participantes, os conteúdos,a serem 

desenvolvidos na formação virtual. Além disso, as tutoras tiveram a oportunidade de participar 

da oficina “Rede Social Educativa EDMODO3”, ministrada pela Profa. Ma. Mayara 

Maximino, que teve por objetivo apresentar o EDMODO às participantes como uma 

possibilidade de recurso educativo para mediação pedagógica na Educação a Distância. 

O encontro teve duração de quatro horas e foi dividido em dois momentos. No primeiro, 

com duração de duas horas, apresentamos os resultados das entrevistas, debatemos acerca dos 

temas a serem desenvolvidos e definimos um cronograma para o desenvolvimento da formação. 

No segundo momento, as tutoras participaram da Oficina “Rede Social Educativa EDMODO”, 

por meio de uma videoconferência. Segue a organização do primeiro encontro presencial 

(Quadro 01). 

 
Quadro 01 – 1º Encontro Presencial – Formação de Tutores 

 TEMPO DE DURAÇÃO: 4 HORAS 

1ª MOMENTO: Apresentação de resultados, definição de cronograma e trocas de 

experiências. 
INTERVALO 

2ª MOMENTO: Oficina “Rede Social Educativa EDMODO” (Profa Mayara Maximino) 

PARTICIPANTES: Tutoras Presenciais 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

A partir da análise das demandas formativas das tutoras presenciais e das trocas 

reflexivas, foram definidos os seguintes temas a serem desenvolvidos na formação virtual da 

tutoria presencial: 

 

I) Conceitos básicos de Educação a Distância 

II) Didática aplicada à Educação a Distância 

III) Ambientes virtuais de aprendizagem 

IV) O papel da tutoria na aprendizagem da Educação a Distância 

A formação foi organizada em quatro unidades, disponibilizadas durante o período de 

 

 

3 A plataforma Edmodo é uma ferramenta relevante no âmbito educativo porque permite que os alunos e 

professores estejam sempre conectados com os conteúdos e, além de ser semelhante a outra rede social on-line, 

possibilita ao professor trabalhar e interagir o conteúdo de diferentes formas (MAXIMINO, 2018, p. 122). 



 

03/09/2019 a 03/12/2019, na plataforma moodle, contendo cada unidade a seguinte 

organização: 

 

• Materiais de estudo 

• Espaço multimídia 

• Estudo complementar 

• Fórum de discussão 

 

Diante disso, entendemos ser fundamental o planejamento adequado de cursos/disciplinas, 

de acordo com as demandas dos estudantes, nos ambientes virtuais de aprendizagem, para que os 

mesmos possam participar ativamente das atividades, utilizando ao máximo todos os recursos 

disponíveis nesses ambientes virtuais. Na próxima seção, apresentamos o layout da organização da 

formação, com a disposição dos conteúdos e as mídias utilizadas. 

 

1.1 Organização do espaço formativo virtual 

 

Nesta seção, apresentamos o layout da organização de cada unidade do espaço formativo 

virtual, assim como os objetivos de cada uma. 

A Unidade I teve por objetivo apresentar a evolução histórica da EaD, assim como debater 

as principais concepções teóricas que fundamentam essa modalidade. No fórum de discussão, 

denominado “desafios contemporâneos da Educação a Distância”, as tutoras comentaram sobre os 

desafios da EaD em se consolidar como uma modalidade reconhecida na formação de profissionais 

qualificados para o mercado de trabalho e para a redução dos índices de evasão dos estudantes . 

 

 

 Figura 02 – Unidade I do espaço formativo virtual de tutores presenciais a 

 
               

 

 

 



 

Fonte: Elaborado pela autora (2019).  

 

O objetivo da unidade II foi estabelecer o debate acerca da construção de competências 

na Educação a Distância, visando proporcionar um aporte teórico para que as tutoras pudessem 

criar estratégias pedagógicas que auxiliassem os estudantes durante o curso (Figura 03). 

 
Figura 03 – Unidade II do espaço formativo virtual de tutores presenciais 

              

                Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

 

 

 

 



 

Na Unidade III, ampliamos o debate acerca das possibilidades dos recursos e 

ferramentas disponibilizados pelos ambientes virtuais de aprendizagem, que permitem 

potencializar a interação e a colaboração entre os participantes envolvidos nos processos de 

ensino e aprendizagem na Educação a Distância (Figura 04). 

 

Figura 04 – Unidade III do espaço formativo virtual de tutores presenciais 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 
 

A Unidade IV teve por objetivo refletir sobre o papel da tutoria presencial e suas 

contribuições nos processos de aprendizagem na Educação a Distância (Figura 05). 

 

 

https://virtual.ufmg.br/centropedagogico/mod/url/view.php?id=7113
https://virtual.ufmg.br/centropedagogico/mod/forum/view.php?id=7168


 

 

 

 

Figura 05 – Unidade IV do espaço formativo virtual de tutores presenciais 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

2. Análise e percepções do espaço virtual formativo 

 
 

O espaço virtual formativo ficou disponível durante o período de 03/09/2019 a 03/12/2019, 

na plataforma moodle. Das quatro tutoras que foram entrevistas e se dispuseram a participar, 

apenas duas compareceram ao encontro e participaram da formação virtual colaborativa. 

Inicialmente, no grupo4 do WhatsApp, as tutoras interagiram com o intuito de trocar experiências e 

se ajudarem no uso da plataforma moodle (Figura 06). 

 

 

 

4 Os trechos destacados, em formato de imagem, foram capturados do grupo “Curso – formação de tutores” do 

aplicativo WhatsApp. 



 

Figura 06 – Trechos capturados do grupo “Curso – 

formação de tutores” do aplicativo WhatsApp 

Fonte: arquivo da autora (2019). 

 

Entretanto, no decorrer da formação, percebemos uma dificuldade das tutoras em 

conciliar o tempo com uma atividade externa ao local de trabalho, conforme trecho extraído do 

grupo (Figura 07): 

 
Figura 07 – Trecho capturado do grupo 

“Curso – formação de tutores” do aplicativo WhatsApp 

Fonte: arquivo da autora (2019). 

 

 

Compreendemos que a precarização do trabalho da tutoria e a ausência de um plano de 

carreira para esses profissionais, nos âmbitos público e privado, fazem com que os tutores exerçam 

outras atividades laborais, o que pode comprometer a sua formação em razão da excessiva carga 

horária de trabalho. 

Sobre a colaboração nos ambientes virtuais de aprendizagem, utilizados para troca de 

informações e interação entre as participantes, apenas uma tutora se apropriou do aplicativo 

WhatsApp para incentivar os seus pares a trocar experiências no fórum de discussão, conforme 



 

 

 

trechos abaixo (Figura 08): 

 

 

Figura 08 – Trechos capturados do grupo 

“Curso – formação de tutores” do aplicativo WhatsApp 

 

Fonte: arquivo da autora (2019). 

 
 

Esses dados demonstram a importância da formação colaborativa, em ambientes virtuais 

de aprendizagem, pois as trocas de experiências entre os pares promovem uma construção de 

“conhecimento grupal” que pode ser compartilhado com todos os envolvidos, possibilitando, 

assim, a superação de alguns “desafios de aprendizagem” (KENSKI, 2015, p. 224). 

Nos fóruns de discussão, as tutoras também participaram, porém, o nível de interação 

foi baixo. Percebemos que as tutoras tiveram dificuldades em compreender a sequência didática 

da formação, proposta no moodle, algumas vezes recorrendo ao WhatsApp para tirar dúvidas 

(Figura 09). 

 
Figura 09 – Trechos capturados do grupo 

“Curso – formação de tutores” do aplicativo WhatsApp 

 

 

Fonte: arquivo da autora (2019). 



 

7.2.1 Fóruns de discussão do espaço virtual formativo 

 

 

Os fóruns de discussão foram organizados com o objetivo de aprofundar questões 

relacionadas aos temas propostos no espaço virtual formativo. Elaboramos questões abertas para 

que as tutoras tivessem mais liberdade para expor suas percepções e pudessem interagir entre si. 

Na unidade I, “Conceitos básicos de Educação a Distância”, elaboramos a seguinte 

questão (Figura 10), no dia 27 de setembro de 2019: 

 
Figura 10 – Fórum de discussão – Desafios contemporâneos 

da Educação a Distância 

Fonte: Print-screen do fórum de discussão da plataforma moodle (CP/UFMG). 

 

 

Nesse fórum de discussão, obtivemos interações nos dias 16 e 21 de outubro (Figuras 

11 e 12). 



 

 

 

 

Figura 11– Interação no fórum “Desafios contemporâneos 

da Educação a Distância” 

Fonte: Print-screen do fórum de discussão da plataforma moodle (CP/UFMG). 

 

 
Figura 12 – Interação no fórum “Desafios contemporâneos 

da Educação a Distância” 

Fonte: Print-screen do fórum de discussão da plataforma moodle (CP/UFMG). 

 
 

Esse fórum teve por objetivo compreender a concepção das tutoras presenciais em relação 

aos desafios contemporâneos da Educação a Distância. As tutoras pontuaram aspectos 

relacionados ao desprestígio da EaD, quando comparada à educação presencial, a falta do domínio 

tecnológico dos estudantes e a pouca interação do professor conteudista com os cursistas. Também 

foram apontados desafios relacionados à elaboração de estratégias metodológicas adequadas a essa 

modalidade de educação que minimizem as dificuldades apresentadas pelos estudantes. 

 

 

 

 

 



 

 

Na Unidade II, “Didática aplicada à Educação a Distância”, elaboramos uma questão 

relacionada à teoria da distância transacional e a prática da tutoria presencial, cujo objetivo era 

debater como a tutoria presencial pode contribuir para minimizar os distanciamentos na Educação 

a Distância (Figura 13 e 14). 

 
Figura 13 – Fórum de discussão – Teoria da Distância 

Transacional e Tutoria Presencial 

Fonte: Print-screen do fórum de discussão da plataforma moodle (CP/UFMG). 

 
Figura 14 – Fórum de discussão – Teoria da Distância 

Transacional e Tutoria Presencial 

Fonte: Print-screen do fórum de discussão da plataforma moodle (CP/UFMG). 

 

 

 

 

 

 



 

 

As tutoras sinalizaram que a mediação pedagógica da tutoria presencial é fundamental para 

minimizar a distância transacional na Educação a Distância. Apontaram como principais 

estratégias o acompanhamento das teleaulas e das atividades propostas, e as orientações sobre o 

uso do ambiente virtual de aprendizagem. 

 

No debate sobre os ambientes virtuais de aprendizagem, na Unidade III, elaboramos 

questões relacionadas ao uso dos AVAs na prática da tutoria presencial e sobre a experiência das 

tutoras com a plataforma moodle e os fóruns de discussão. 

Esse fórum teve por objetivo verificar se as tutoras presenciais utilizam algum ambiente 

virtual para interagir com os estudantes e se a experiência no espaço virtual formativo contribuiu 

para que elas melhorassem sua mediação pedagógica (Figura 15 e 16). 

 

Figura 15 – Fórum de discussão – Plataforma Moodle e fórum de discussão 

Fonte: Print-screen do fórum de discussão da plataforma moodle (CP/UFMG). 

 
Figura 16 – Fórum de discussão – Plataforma Moodle e fórum de discussão 

 

Fonte: Print-screen do fórum de discussão da plataforma moodle (CP/UFMG). 

 

 

 

 



 

O espaço virtual formativo foi avaliado positivamente pelas tutoras que participaram da 

formação. O objetivo de elaborar uma formação condizente com as demandas apontadas nas 

entrevistas foi atendido. Um ponto que vale destacar é a fala da segunda tutora sobre a 

importância da compreensão do funcionamento dos ambientes virtuais de aprendizagem por parte 

dos tutores presenciais, que muitas vezes não têm acesso a essas ferramentas devido à natureza 

presencial das suas atribuições.  

Por isso o domínio tecnológico é fundamental para que os tutores presenciais possam 

auxiliar os estudantes na organização dos seus estudos nos ambientes virtuais de aprendizagem. 

Nas entrevistas, algumas falas apontaram para a dificuldade dos tutores presenciais e dos 

estudantes em utilizar artefatos tecnológicos, conforme trechos abaixo: 

 

tem tutor que está na mesma geração do aluno [...] a gente ve que tem tutor que ta igual 

o aluno, perdido no computador (TP2) [...] porque é de uma geração que não tinha 

computador, pessoas que ficaram 10, 15 anos sem estudar [...] então não tem aquela 

facilidade com a internet (TP2). 

 

a maior dificuldade é a falta de conhecimento em informática (TP3). 

 

o que eu fiz quando entrei, eu percebi muita dificuldade em 80% dos alunos que eu 

peguei [...] eu chegava mais cedo [...] então nós vamos ter uma aula de como navegar 

na área de vocês [...] passava tudo pro telão e chamava aluno por aluno (TP4). 

 

Diante disso, entendemos a importância do desenvolvimento do domínio tecnológico nos 

processos formativos dos tutores presenciais, para que se sintam capazes de sanar as dificuldades 

apresentadas pelos estudantes nos ambientes virtuais de aprendizagem dos cursos. No segundo 

fórum, da Unidade III, pedimos para que as tutoras relatassem alguma experiência pedagógica 

com o uso de um ambiente virtual na mediação da tutoria presencial (Figuras 17 e 18). 

 

Figura 17 – Fórum de discussão – tutoria presencial e AVAs 

Fonte: Print-screen do fórum de discussão da plataforma moodle (CP/UFMG). 

 



 

Figura 18 – Fórum de discussão – tutoria presencial e AVAs 

Fonte: Print-screen do fórum de discussão da plataforma moodle (CP/UFMG). 

 
O uso do aplicativo WhatsApp como meio para a interação entre estudantes e tutores 

apareceu no fórum de discussão assim como nas entrevistas. 

Na Unidade IV, “O papel da tutoria presencial”, a questão do fórum foi elaborada para que 

as participantes pudessem propor atribuições aos tutores presenciais, em um curso de Educação a 

Distância. O objetivo principal desse fórum foi compreender a concepção de cada participante 

sobre os papéis da tutoria presencial (Figuras 19 e 20). 

 
Figura 19 – Fórum de discussão – O papel da tutoria presencial 

Fonte: Print-screen do fórum de discussão da plataforma moodle (CP/UFMG). 



 

 

 

 

Figura 20 – Fórum de discussão – O papel da tutoria presencial 

Fonte: Print-screen do fórum de discussão da plataforma moodle (CP/UFMG). 

 
 

No último fórum, percebemos uma dificuldade das tutoras em elaborar atribuições à tutoria 

presencial. Um elemento que se destacou nas duas respostas foi a autonomia como fator relevante 

para uma boa atuação dos tutores presenciais. 

Em virtude do caráter experimental da formação, acreditamos que a limitação do tempo em 

que o espaço virtual ficou disponível foi um fator determinante para que houvesse poucas 

interações nos fóruns e poucas trocas que expusessem pontos de vista. Nesse sentido, também 

compreendemos que a não adesão de duas tutoras presenciais, que participaram da etapa das 

entrevistas, reduziu as possibilidades de mais trocas de experiências e opiniões. 

Em suma, compreendemos que as formações em espaços virtuais podem contribuir para que 

os profissionais da educação, em especial da modalidade a distância, possam refletir e elucidar 

questões referentes ao exercício de sua profissão, desenvolvendo, assim, novos saberes docentes e 

criando oportunidades de intervenção em sua prática profissional. 
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