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RESUMO
Tutoria acadêmica entre pares na pós-graduação stricto-sensu:
contribuições desse espaço coletivo-colaborativo de trabalho e formação.
A experiência do Formep, na PUC-SP
Luciana Andréa Afonso Sigalla
Esta pesquisa, de abordagem qualitativa, teve como objetivo geral analisar a prática
de tutoria acadêmica entre pares realizada no Mestrado Profissional em Educação:
Formação de Formadores (Formep), da PUC-SP, a partir das percepções de seus
participantes, tutores e tutorados do Programa. Os objetivos específicos foram: (1)
investigar se a referida tutoria apresenta características de um espaço não apenas
coletivo, mas também colaborativo de trabalho e formação; (2) identificar as possíveis
contribuições dessa prática aos participantes da pesquisa e (3) identificar os pontos
frágeis da tutoria e (4) apresentar sugestões para seu aprimoramento. A tese
defendida é de que a prática de tutoria acadêmica entre pares realizada no Formep
caracteriza-se como um espaço coletivo-colaborativo de trabalho e formação, gerador
de aprendizagens mútuas (de conceitos, habilidades, relações e atitudes), que pode
contribuir com as trajetórias acadêmica e profissional dos sujeitos envolvidos, quais
sejam, tutores e tutorados do Programa, nas interações que eles estabelecem entre
si. A fundamentação teórica da pesquisa está pautada em estudos sobre:
aprendizagem do adulto (PLACCO; SOUZA, 2006); aprendizagem entre iguais
(DURAN; VIDAL, 2007; FRISON, 2012); trabalho coletivo-colaborativo (BOAVIDA;
PONTE, 2002; FIORENTINI, 2004; FORTE, 2009; IMBERNÓN, 2009); aprendizagens
fundamentais na vida e na atuação profissional (DELORS et al., 2006); mediação,
interação social e zona de desenvolvimento iminente (ZDI) (VIGOTSKI, 2007, 2009).
A pesquisa contou com a participação de 30 sujeitos, sendo 13 tutores e 17 tutorados,
cujos dados foram produzidos em grupos de discussão e entrevistas. A análise dos
dados foi inspirada na abordagem Análise de Prosa (ANDRÉ, 1983) e deu origem a
sete categorias analíticas. Dentre os principais achados, destacam-se: (1) o caráter
coletivo-colaborativo da prática de tutoria acadêmica realizada no Formep; (2) as
contribuições da tutoria, em conjunto com a monitoria, para a formação de
pesquisadores, docentes universitários e orientadores de trabalhos acadêmicos, no
caso dos tutores; (3) as contribuições da tutoria para o desenvolvimento de
habilidades necessárias na pós-graduação, tais como delimitar um tema de pesquisa,
buscar informações em bancos de dados, elaborar uma revisão bibliográfica, produzir
e ler textos acadêmicos, no caso dos tutorados; (4) a importância da interação com
pares avançados para a potencialização das capacidades reflexiva e metacognitiva
de tutores e tutorados; (5) a importância do diálogo, da negociação e do
compartilhamento de ideias, dúvidas e dificuldades em processos formativos, no
ensino superior. A análise dos dados permite-nos afirmar que os objetivos da pesquisa
foram alcançados e que a tese defendida foi confirmada.
Palavras-chave: Tutoria acadêmica. Aprendizagem entre iguais. Trabalho coletivocolaborativo. Mestrado profissional em educação. Formep.

ABSTRACT
Academic peer tutoring in a stricto-sensu post-graduate course:
contributions of this collective-collaborative space of work and education.
The experience of Formep, at the university PUC-SP
Luciana Andréa Afonso Sigalla
This research, of a qualitative approach, had as a general objective to analyze the
practice of peer tutoring performed in the Professional Master´s degree in Education:
Education of Educators (Formação de Formadores - Formep), at the university PUCSP, based on the perceptions of its participants, tutors and tutees of the Program. The
specific objectives were: (1) to investigate whether this tutoring shows characteristics
of a space not only collective, but also collaborative to work and education; (2) to
identify the possible contributions of this practice to the research participants and (3)
to identify the weaknesses of the tutorial and (4) to make suggestions for its
improvement. The defended thesis is that the practice of peer tutoring at Formep is
characterized as a collective-collaborative space of work and education, mutual
learnings generator (of concepts, skills, relationships and attitudes), which can
contribute to the academic and professional trajectories of the subjects involved,
whoever they are; tutors and tutees of the Program, in the interactions which they
establish among themselves. The theoretical foundation of the research is based on
studies on adult learning (PLACCO; SOUZA, 2006); peer learning (DURAN; VIDAL,
2007; FRISON, 2012); collective-collaborative work (BOAVIDA; PONTE, 2002;
FIORENTINI, 2004, FORTE, 2009; IMBERNÓN, 2009); fundamental learnings in life
and work (DELORS et al., 2006); mediation, social interaction and zone of imminent
development (ZID) (VIGOTSKI, 2007, 2009). The research had the participation of 30
subjects, being 13 tutors and 17 tutees, whose data were produced in discussion
groups and in interviews. Data analysis was inspired by the Prose Analysis approach
(ANDRÉ, 1983) and gave rise to seven analytical categories. Among the main
discoveries, the following are highlighted: (1) the collective-collaborative aspect of the
practice of academic tutoring at Formep; (2) the contributions of the tutoring, together
with the academic monitoring, for the education of researchers, university teachers and
supervisors of academic researches, in the case of tutors; (3) the contributions of the
tutoring to the development of necessary skills in the post-graduation courses, such
as defining a research topic, searching information in databases, preparing a
bibliographic review, producing and reading academic texts, in the case of tutees; (4)
the importance of interaction with advanced peers to enhance the reflexive and
metacognitive capacities of tutors and tutees; (5) the importance of dialogue,
negotiation and sharing of ideas, doubts and difficulties in education processes, in
higher education. The analysis of the data allows us to affirm that the objectives of the
research were reached and that the thesis defended was confirmed.
Keywords: Academic peer tutoring. Peer learning. Collective-collaborative work.
Professional Master's degree in education. Formep.

RESUMEN
Tutoría académica entre pares en el postgrado stricto-sensu:
contribuciones de ese espacio colectivo-colaborativo de trabajo y formación.
La experiencia de Formep, en la universidad PUC-SP
Luciana Andréa Alfonso Sigalla
Esta investigación, de abordaje cualitativo, tuvo como objetivo general analizar la
práctica de tutoría académica entre pares realizada en el Máster Profesional en
Educación: Formación de Formadores (Formação de Formadores Formep), en la
universidad PUC-SP, a partir de las percepciones de sus participantes, tutores y
tutorados del Programa. Los objetivos específicos fueron: (1) investigar si tal tutoría
tiene características de un espacio no sólo colectivo sino también colaborativo de
trabajo y formación; (2) identificar las posibles contribuciones de esa práctica a los
participantes de la investigación y (3) identificar los puntos frágiles de la tutoría y (4)
presentar sugerencias para su perfeccionamiento. La tesis defendida es que la práctica
de tutoría académica entre pares realizada en el Formep se caracteriza como un
espacio colectivo-colaborativo de trabajo y formación, generador de aprendizajes
mutuos (de conceptos, habilidades, relaciones y actitudes), que puede contribuir con
las trayectorias académica y profesional de los sujetos involucrados, cuáles sean,
tutores y tutorados del Programa, en las interacciones que ellos establecen entre sí. La
fundamentación teórica de la investigación está pautada en estudios sobre: aprendizaje
del adulto (PLACCO; SOUZA, 2006); aprendizaje entre iguales (DURAN; VIDAL, 2007;
FRISON, 2012); trabajo colectivo-colaborativo (BOAVIDA; PONTE, 2002; FIORENTINI,
2004; FORTE, 2009; IMBERNÓN, 2009), aprendizajes fundamentales en la vida y en
la actuación profesional (DELORS et al., 2006); mediación, interacción social y zona de
desarrollo inminente (ZDI) (VIGOTSKI, 2007, 2009). La encuesta contó con la
participación de 30 sujetos, siendo 13 tutores y 17 tutorados, cuyos datos fueron
producidos en grupos de discusión y entrevistas. El análisis de los datos fue inspirado
en el enfoque Análisis de Prosa (ANDRÉ, 1983) y dio lugar a siete categorías analíticas.
Entre los principales hallazgos, se destacan: (1) la naturaleza-colectiva de colaboración
de la práctica tutoría académica realizado en Formep; (2) las contribuciones de la
tutoría, en conjunto con la monitoreo, para la formación de investigadores, docentes
universitarios y orientadores de trabajos académicos, en el caso de los tutores; (3) las
contribuciones de la tutoría para el desarrollo de habilidades necesarias en el postgrado,
tales como delimitar un tema de investigación, buscar informaciones en bancos de
datos, elaborar una revisión bibliográfica, producir y leer textos académicos, en el caso
de los tutorados; (4) la importancia de la interacción con pares avanzados para la
potenciación de las capacidades reflexiva y metacognitiva de tutores y tutorados; (5) la
importancia del diálogo, de la negociación y del compartir ideas, dudas y dificultades en
procesos formativos, en la enseñanza superior. El análisis de los datos nos permite
afirmar que los objetivos de la investigación fueron alcanzados y que la tesis defendida
fue confirmada.
Palabras clave: Tutoría académica. Aprendizaje entre iguales. Trabajo colectivocolaborativo. Maestría profesional en educación. Formep.
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INTRODUÇÃO

Trajetória acadêmica e profissional da pesquisadora

Não poderia iniciar este trabalho se não fosse contando um pouco sobre mim,
sobre minha trajetória acadêmica e profissional.
Aluna da escola pública durante toda a educação básica, desde “sempre”
sonhei ser professora. Prestei vestibular para Letras, em uma única faculdade privada
de São Paulo (SP), onde iniciei a licenciatura, em 1989, pouco antes de completar 18
anos.
Em 1993, já formada, iniciei minha carreira docente em duas escolas da rede
pública

estadual

paulista,

como

professora

contratada,

lecionando

Língua

Portuguesa, no 5º ano do Ensino Fundamental, e Língua Inglesa, nos três anos do
Ensino Médio.
Em 1997, já não mais na rede pública, passei a trabalhar em um colégio
particular, em São Bernardo do Campo (SP). A partir daí, todas as minhas
experiências aconteceram na rede privada de ensino, em municípios do ABC Paulista,
onde atuei por pouco mais de dez anos, tendo oportunidade de trabalhar no Ensino
Fundamental (Anos Iniciais e Finais) e no Ensino Médio.
Em 2000, formada já havia oito anos, iniciei meu primeiro curso de
especialização, em Psicopedagogia, com duração de dois anos. O que me fez optar
por esse curso foram as dificuldades que pude observar no processo de
aprendizagem de meus alunos, não apenas em Língua Portuguesa, mas também em
outras disciplinas. Observei que as queixas eram sempre as mesmas, tanto de minha
parte, quanto da de meus colegas: “Fulano não aprende”, “Sicrano não presta atenção
em nada”, “Beltrano é apático demais”... Esses comportamentos incomodavam a mim
e a outros professores e, muitas vezes, as queixas não passavam de lamúrias, pois a
escola não conseguia resolver esses problemas, e as famílias também não. Esses
alunos “diferentes” eram “levados” durante o ano, e de um ano para outro...
Um problema, em especial, que chamava minha atenção já naquela época – e
que continua chamando, ainda hoje – eram as dificuldades de leitura e interpretação
de textos, o que me levou, em 2002, ao final do curso de especialização, à elaboração
da monografia “Dificuldades em leitura de textos escritos: implicações pedagógicas e
psicopedagógicas”, sob orientação da Profa. Dra. Neide de Aquino Noffs.
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Continuei lecionando na educação básica, na rede particular de ensino, por
mais alguns anos, até que, em 2007, a convite de uma amiga, coordenadora de uma
ONG, no município de Barueri (SP), deixei o ensino formal e passei a atuar como
educadora social na área de linguagem, na referida ONG.
O terceiro setor era algo totalmente novo para mim e, em pouco tempo, senti
necessidade de buscar cursos que me auxiliassem no trabalho com aqueles mais de
300 atendidos, entre crianças e adolescentes, moradores de uma comunidade muito
pobre, na qual se situava a ONG.
Depois de realizar alguns cursos de curta duração, que me abriram os
horizontes e me fizeram descobrir novos caminhos, percebi que o aprimoramento de
minha prática como educadora social ia muito além de descobrir apenas novas
“ferramentas” de trabalho. Eu precisava estudar, conhecer o terceiro setor, entender
realmente o contexto no qual meu trabalho estava inserido.
Foi então que, depois de um ano, em 2008, iniciei um curso de especialização
em Educação Social, com duração de um ano e meio, em uma instituição de ensino
superior que, na época, era a única, em São Paulo (SP), a oferecer formação nessa
área.
Em 2009, caminhando para o final do curso, vários eram os temas que
fervilhavam em minha cabeça e sobre os quais, certamente, eu poderia pesquisar e
escrever minha monografia, mas optei por um que, para mim, naquele momento, era
de extrema importância, pois vivi na pele as dificuldades em relação a ele: a formação
do educador social no Brasil.
Durante a elaboração da monografia “Análise do processo de formação de dois
educadores sociais de uma ONG situada na periferia de um município da Grande São
Paulo: um estudo de caso”, orientada pela Profa. Dra. Andrea Soares Wuo, entrei em
contato com autores (Paulo Freire, Carlos Marcelo García, Francisco Imbernón, Isabel
Alarcão e outros) que muito contribuíram para que eu investigasse os caminhos que
levam um profissional – no caso, um professor – a tornar-se educador social no Brasil,
como se dava sua “formação” e a contribuição da formação continuada para a
construção dessa nova identidade profissional.
No final de 2009, na reta final do curso de especialização em Educação Social,
incentivada por minha então orientadora, Andrea Wuo, inscrevi-me no processo
seletivo da PUC-SP, com vistas a realizar o mestrado no Programa de Estudos PósGraduados em Educação: Psicologia da Educação (PED).
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Aprovada, ingressei no mestrado em janeiro de 2010, tendo como objetivo dar
continuidade ao estudo da constituição da identidade profissional do educador social
no Brasil. No entanto, poucas semanas após o início das aulas, surgiu a oportunidade
de eu ser contemplada com uma bolsa de estudos do projeto Pró-Administração, da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), em parceria
com a Universidade de São Paulo (USP), com a condição de que meu projeto de
pesquisa estivesse direcionado para o Pró-Administração.
E assim aconteceu. Dispus-me a estudar o tema, fui contemplada com a bolsa
e passei, então, a pensar de que forma poderia atrelar meus anseios, como
pesquisadora, ao projeto Pró-Administração. Apoiada por minha orientadora, a Profa.
Dra. Vera Maria Nigro de Souza Placco, decidi focar a pesquisa na formação didáticopedagógica de professores universitários, mestrandos em Administração, e nas
dimensões da formação e do trabalho docente, fundamentando-me, principalmente,
nas concepções de Vera Placco, Selma Garrido Pimenta, Léa das Graças Anastasiou
e Marcos Masetto, com apoio de outros autores, como José Carlos Libâneo, Maurice
Tardif, Carlos Marcelo García e Maria do Céu Roldão.
Nesta época, já havia me desligado da ONG e começava a trabalhar em uma
editora, na área de Serviços Educacionais, como assessora pedagógica. No primeiro
ano de trabalho, conheci muitas escolas públicas e particulares do Estado de São
Paulo, assim como secretarias e diretorias de ensino. Pude ampliar não apenas meu
conhecimento acerca do funcionamento das escolas e das redes, mas,
principalmente, sobre aspectos da educação e do processo de ensino-aprendizagem
até então desconhecidos ou pouco explorados por mim, dada a necessidade de
estudar para elaborar materiais, palestras e oficinas, a partir das demandas
apresentadas pelo público atendido.
Um ano depois, em 2011, deixei a assessoria pedagógica regional e passei a
coordenar o referido serviço no Brasil, especificamente, a equipe de assessores
pedagógicos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental – Anos Iniciais.
Permaneci nessa função por três anos e meio, período em que precisei desenvolver
competências para gerir pessoas e tive a oportunidade de visitar a maior parte das
capitais brasileiras (muitas das quais eu ainda não conhecia) e também algumas
cidades interioranas, agrestes, ribeirinhas, descobrindo, assim, “os Brasis” do nosso
Brasil, em seus variados aspectos: social, cultural, econômico, geográfico, político.
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Nesse ínterim, concluí o mestrado em 2012, com a defesa da dissertação “De
profissional a profissional-professor: contribuições para a formação de professores
universitários da área de Administração” (SIGALLA, 2012), e retornei à PUC, em 2014,
para iniciar o doutorado, também no PED, novamente sob orientação da professora
Vera Placco.
As experiências vividas no decorrer desses últimos anos, principalmente a
realização do mestrado, abriram-me portas em várias instituições de ensino superior,
nas quais venho ministrando, até hoje, aulas em cursos de pós-graduação, como
docente convidada.
Na editora, concomitantemente ao final do primeiro ano de doutorado, deixei a
coordenação da assessoria pedagógica e passei a trabalhar internamente, na matriz,
desenvolvendo e implantando projetos nas áreas de educação corporativa e educação
a distância, produzindo conteúdos e realizando a tutoria dos cursistas, todos
colaboradores das equipes pedagógica e comercial da editora. Desempenhei essa
função por seis meses.
Em junho de 2015, prestes a completar cinco anos de trabalho na editora, decidi
me desligar da empresa para me dedicar à vida acadêmica e à docência no ensino
superior.

Das origens do problema à tese e aos objetivos da pesquisa

Ao longo do primeiro ano do doutorado, em 2014, tive conhecimento de que na
PUC-SP havia se constituído, havia pouco mais de um ano, o Programa de Estudos
Pós-Graduados em Educação: Formação de Formadores (Formep) – Nível Mestrado
Profissional, no qual alguns de meus colegas atuavam como monitores e/ou tutores.
Ouvir esses colegas contarem sobre suas experiências como tutores do Formep
despertou em mim o interesse em participar da atividade.
Dessa forma, em fevereiro de 2015, após conversar com minha orientadora, a
professora Vera Placco, e contar a ela sobre meu desejo de participar das atividades
do Formep, juntei-me a meus colegas e passei a atuar como sua monitora, na
disciplina Ação Formadora: Princípios e Metodologias, do curso de mestrado
profissional, e como tutora de um grupo de mestrandos do Formep.
Atuei como monitora e tutora por quatro semestres consecutivos, em 2015 e
2016, e, na interação com outros tutores e com os tutorados, bem como no contato
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com professores do Programa, passei a ver a tutoria acadêmica realizada como um
espaço colaborativo de formação, no qual eram criadas muitas aprendizagens, tanto
para os tutorados quanto para os tutores.
Tal experiência permitiu-me vislumbrar uma possibilidade de pesquisa dentro
de meus centros de interesse – processo de ensino-aprendizagem, formação
continuada de professores, aprendizagem do adulto –, o que me fez escolher a tutoria
acadêmica realizada no Formep como tema central de minha pesquisa de doutorado,
ou seja, como meu objeto de investigação.
Após a delimitação do tema, iniciei uma busca, em diversas fontes, de estudos
produzidos acerca da tutoria acadêmica entre pares na pós-graduação stricto sensu.
Após seis meses de trabalho sistemático, constatei que esse tema não se apresentava
suficientemente explorado. Conforme será apresentado no primeiro capítulo deste
trabalho, intitulado “Pesquisas correlatas”, a maior parte dos estudos encontrados na
revisão bibliográfica tratava de: tutoria online, comum em cursos realizados a
distância, no âmbito da graduação e da pós-graduação lato sensu; tutoria escolar,
destinada a alunos da educação básica com deficiência e/ou dificuldades de
aprendizagem; tutoria a licenciandos/graduandos, realizada por alunos veteranos,
como apoio à inserção dos novos ao ensino superior e, por fim, tutoria realizada por
professores-tutores a alunos da pós-graduação lato e stricto sensu, para orientação
de monografias, dissertações e teses. Poucos foram os trabalhos encontrados que
tratavam da tutoria acadêmica entre pares no âmbito da pós-graduação stricto sensu,
indicando haver uma lacuna no conhecimento produzido a respeito do tema.
Concluída a revisão bibliográfica, o passo seguinte foi a formulação do
problema, aprimorado após muitas leituras e reflexões acerca do que foi apontado
pela banca examinadora no exame de qualificação.
Saviani (1987), ao discorrer sobre a noção de “problema”, aponta que há vários
usos frequentes da palavra, que a consideram, por exemplo, como sinônimo de
questão (pergunta), não-saber, mistério, obstáculo, dificuldade, dúvida.
Ao ponderar sobre cada um dos sinônimos apresentados, com explicações e
exemplos do dia a dia, o autor deixa claro que a especificidade do problema não
consiste simplesmente em fazer uma pergunta, seja ela de elevado grau de
complexidade/dificuldade de resposta, ou não. Tampouco sua especificidade está
relacionada ao fato de que aquele que pergunta ou aquele que responde já conheça
ou deduza a resposta a tal indagação, ou não (SAVIANI, 1987).
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Saviani (1987) afirma que o que configura um problema é a existência de uma
necessidade, ou seja, algo que se desconheça não se constitui um problema, a menos
que se necessite saber sobre ele, ou que seja importante saber; aí, sim, será um
problema.
Nas palavras do autor:
A essência do problema é a necessidade. [...] uma questão, em si, não
caracteriza o problema, nem mesmo aquela cuja resposta é desconhecida;
mas uma questão cuja resposta se desconhece e se necessita conhecer, eis
aí um problema. Algo que eu não sei não é problema; mas quando eu ignoro
alguma coisa que eu preciso saber, eis-me então diante de um problema. Da
mesma forma, um obstáculo que é necessário transpor, uma dificuldade que
precisa ser superada, uma dúvida que não pode deixar de ser dissipada são
situações que se nos configuram como verdadeiramente problemáticas (Ibid.,
p. 21).

Nessa perspectiva, tendo em vista: (1) a lacuna existente no conhecimento
produzido sobre tutoria acadêmica entre pares no âmbito da pós-graduação stricto
sensu (conforme será apresentado no capítulo 1); (2) as circunstâncias que deram
origem à tutoria realizada no Formep (conforme será explicitado no capítulo 2); (3) o
fato de essa ação tutorial realizada no Formep ser considerada uma prática inovadora
na pós-graduação stricto sensu brasileira (ANDRÉ, 2016a) e (4) haver, até o
momento, apenas alguns artigos que se propõem a discuti-la, dentre os quais
destacam-se os escritos por André (2016a), André et al. (2016) e André e Príncepe
(2017), as questões que me proponho a responder e que constituem o problema
desta pesquisa, a partir do que explica Saviani (1987), são: a tutoria acadêmica
realizada no Formep traz contribuições para tutores e tutorados? Em caso afirmativo,
quais? Que aspectos constituem essa prática enquanto espaço de trabalho e
formação? De que forma a tutoria aqui estudada poderia ser aprimorada?
Acredito que as ideias aqui expostas evidenciam a relevância desta pesquisa
e justificam sua realização.
Nessa direção, a tese que defendo é de que a prática de tutoria em foco
caracteriza-se como um espaço coletivo-colaborativo de trabalho e formação, gerador
de aprendizagens mútuas (de conceitos, habilidades, relações e atitudes), que pode
contribuir com as trajetórias acadêmica e profissional dos sujeitos envolvidos, quais
sejam, tutores e tutorados do Programa, nas interações que estabelecem entre si.
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O objetivo geral da pesquisa é analisar a prática de tutoria acadêmica entre
pares realizada no Formep, a partir das percepções de seus participantes, tutores e
tutorados do Programa. Os objetivos específicos são:
1. Investigar se a referida tutoria acadêmica apresenta características de
um espaço não apenas coletivo, mas também colaborativo de trabalho
e formação;
2. Identificar as possíveis contribuições dessa prática aos participantes da
pesquisa;
3. Identificar os pontos frágeis da tutoria e
4. Apresentar sugestões para seu aprimoramento.
Para atingir os objetivos propostos, elegi as seguintes questões norteadoras:


Como foi o início da tutoria para os tutores e os tutorados participantes
da pesquisa? Que sentimentos, sensações, expectativas, dificuldades,
desafios estiveram envolvidos nesse momento?



Que aspectos podem ser facilitadores ou dificultadores do processo de
tutoria, ao longo dos dois semestres em que ela ocorre?



A tutoria afetou os participantes? Se sim, de que forma? Eles gostaram
de participar? Consideraram válida sua participação?



A tutoria contribuiu com os participantes? Se sim, de que forma? Em que
âmbito (pessoal, acadêmico, profissional...)? E quais foram as
contribuições?



Que aspectos se destacam quanto à interação entre os participantes,
nas relações estabelecidas entre si (tutor – tutor; tutor – tutorado;
tutorado – tutorado)?



De que forma a tutoria pode ser aprimorada, na visão dos participantes?

Tendo em vista os objetivos apresentados, a pesquisa contou com a
participação de 30 sujeitos, sendo 13 tutores e 17 tutorados do Formep, cujos dados
foram produzidos em grupos de discussão, entrevistas e questionários.
A pesquisa contou, ainda, com a participação das professoras Marli Eliza
Dalmazo Afonso de André e Vera Maria Nigro de Souza Placco, docentes do Formep
e do PED, e do assistente de coordenação do Programa, Humberto Silva, os quais,
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por meio de entrevistas individuais, ajudaram-me a registrar, neste trabalho, a história
da tutoria acadêmica entre pares realizada no Formep.
A fundamentação teórica da pesquisa está pautada em estudos sobre:
aprendizagem do adulto (PLACCO; SOUZA, 2006); aprendizagem entre iguais
(DURAN; VIDAL, 2007; FRISON, 2012); trabalho coletivo-colaborativo (BOAVIDA;
PONTE, 2002; FIORENTINI, 2004; FORTE, 2009; IMBERNÓN, 2009); aprendizagens
fundamentais na vida e na atuação profissional (DELORS et al., 2006); mediação,
interação social e zona de desenvolvimento iminente (ZDI) (VIGOTSKI, 2007, 2009).
A análise dos dados foi inspirada na abordagem Análise de Prosa (ANDRÉ,
1983) e deu origem a sete categorias analíticas, sendo quatro pertinentes aos dados
produzidos pelos tutores, e três, aos dados produzidos pelos tutorados. São elas:
Tutores:
1. Inserção na equipe de tutores: sentimentos e sensações iniciais
2. Processo de constituição da tutoria e do “ser tutor”: desafios, avanços e
possibilidades
3. Importância das relações interpessoais para o processo de tutoria
4. Avaliação da tutoria pelos tutores: contribuições do processo e
sugestões para seu aprimoramento
Tutorados:
1. Ingresso no mestrado profissional e início da participação na tutoria:
expectativas, sentimentos e sensações
2. Processo de tutoria: aspectos facilitadores e dificultadores
3. Avaliação da tutoria pelos tutorados: contribuições do processo e
sugestões para seu aprimoramento
Esta pesquisa está estruturada do seguinte modo: no capítulo 1, apresentarei
a revisão bibliográfica realizada acerca do tema central desta pesquisa: a tutoria
acadêmica entre pares na pós-graduação stricto sensu.
No capítulo 2, explicitarei o contexto de investigação: a prática de tutoria
acadêmica entre pares realizada no Formep.
No capítulo 3, discutirei o quadro teórico que fundamenta esta pesquisa.
No capítulo 4, apresentarei e descreverei os procedimentos metodológicos
empregados na pesquisa.
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No capítulo 5, apresentarei e discutirei os dados analisados, procurando
estabelecer as possíveis relações entre os quadros de categorização elaborados, o
referencial teórico que fundamenta a pesquisa e outras discussões de autores cujas
ideias contribuem para este estudo.
Por fim, nas considerações finais, apresentarei uma breve retomada do
processo de construção da pesquisa, seguida da síntese de seus principais achados,
de suas contribuições teóricas e metodológicas, de perspectivas para estudos futuros
e de algumas reflexões pessoais da pesquisadora.
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1 PESQUISAS CORRELATAS

Neste capítulo, apresentaremos1 a revisão bibliográfica que realizamos acerca
do tema central desta pesquisa: a tutoria acadêmica entre pares 2 na pós-graduação
stricto sensu.
Entendemos que a realização de uma revisão bibliográfica consistente deve ser
o primeiro passo na produção de qualquer pesquisa científica, refletindo, assim, a
seriedade do pesquisador e seu compromisso com a produção do conhecimento, o
que é corroborado por Alves-Mazzotti (2006, p. 638-639), quando a autora aponta
que:
[...] a validação do conhecimento gerado pela pesquisa, a aprovação de sua
confiabilidade e relevância pela comunidade acadêmica, exige que o
pesquisador se mostre familiarizado com o estado atual do conhecimento
sobre a temática focalizada, de modo que ele possa, de alguma forma, inserir
sua pesquisa no processo de produção coletiva do conhecimento. Tal
preocupação favorece o diálogo com aqueles que se interessam pela mesma
temática, além de permitir a cumulatividade e a aplicabilidade dos resultados.

Para realização da revisão bibliográfica aqui apresentada, consultamos, ao
longo do primeiro semestre de 2016, as seguintes fontes digitais: Banco de Teses da
Capes, Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), Scientific
Electronic Library Online (Scielo), Portal de Periódicos Capes/MEC, Google
Acadêmico, Google e sites de seis livrarias (Cultura, Saraiva, Fnac, Livraria da Vila,
Livraria da Travessa e Estante Virtual).

1.1 Banco de Teses da Capes

A primeira fonte consultada, em janeiro de 2016, foi o Banco de Teses da
Capes3.
Iniciamos o levantamento dos resumos referentes às teses e dissertações
defendidas no período de 2000 a 2015, selecionando a opção Busca avançada e, em
1

A partir deste capítulo, até o final do trabalho, a pesquisadora optou foi pelo emprego, no texto, da 1ª
pessoa do plural (nós).
2 Nesta pesquisa, utilizamos o termo “pares” para nos referir aos tutores e aos tutorados do Formep,
discentes de uma mesma instituição (PUC-SP).
3 <http://bancodeteses.capes.gov.br/>.
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seguida, os campos Título e Data da defesa, utilizando como descritor a palavra
tutoria. Nesse momento, constatamos que estavam disponíveis no site apenas as
pesquisas realizadas em 2011 e 2012.
Na consulta, foram encontrados 10 trabalhos, que diziam respeito a tutoria
online (em educação a distância – EaD) ou a pessoas (alunos) com deficiência
(educação inclusiva) e/ou dificuldades de aprendizagem.
Com o intuito de refinar a investigação, refizemos a busca, agora indicando
apenas os anos 2011 e 2012, substituindo o campo Título pelo campo Resumo, no
qual foi digitado o mesmo descritor, e mantendo o campo Data de defesa.
Em 2011, foram encontrados 16 trabalhos e, em 2012, 19 trabalhos, que
também se referiam a tutoria online (EaD) ou a tutoria escolar – a pessoas (alunos)
com deficiência (educação inclusiva) e/ou dificuldades de aprendizagem.
Não foram encontradas, portanto, pesquisas que tivessem sido
realizadas sobre tutoria acadêmica entre pares no âmbito da pós-graduação
stricto sensu.

1.2 Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD)
A segunda fonte consultada foi a BDTD, cujos acessos ao site4 ocorreram no
mês de fevereiro de 2016.
A busca por informações sobre teses e dissertações nesse site manteve os
mesmos critérios anteriores: a partir da seleção da opção Busca avançada, foi
digitado o descritor tutoria no campo Título e selecionado o período de 2000 a 2015,
no campo Ano de publicação.
Foram localizados 43 trabalhos relacionados a: tutoria online (EaD), tutoria a
licenciandos/graduandos (ensino superior) ou tutoria escolar – a pessoas (alunos) da
educação básica, com dificuldades de aprendizagem ou com deficiência (educação
inclusiva).
Não foram encontrados, portanto, trabalhos relacionados a pesquisas
sobre tutoria acadêmica entre pares no âmbito da pós-graduação stricto
sensu.

4

<http://bdtd.ibict.br/vufind/>.
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1.3 Scientific Electronic Library Online (Scielo)
A terceira fonte consultada foi a Scielo5, na primeira quinzena de março de
2016.
Inicialmente, selecionamos a opção Pesquisa de artigos. Depois, digitamos a
palavra tutoria no campo Palavras do título.
Foram encontrados 16 trabalhos, sendo 15 relacionados a tutoria online (EaD),
tutoria a licenciandos/graduandos (ensino superior) ou tutoria escolar – a pessoas
(alunos) da educação básica, com dificuldades de aprendizagem ou com deficiência
(educação inclusiva) –, e apenas um relacionado a tutoria acadêmica no âmbito
da pós-graduação stricto sensu (ALVARADO HERNANDEZ; MANJARREZ
BETANCOURT, 2009).
Ao lermos o artigo de Alvarado Hernandez e Manjarrez Betancourt (2009),
identificamos que não se tratava de tutoria entre pares, e sim de tutoria realizada por
professores tutores a alunos da pós-graduação.
Num segundo momento, a busca foi refinada com a combinação de diferentes
descritores, obtendo-se o seguinte resultado:
1. tutoria AND mestrado: nenhum trabalho encontrado;
2. tutoria AND acadêmica: três trabalhos encontrados, sendo um deles o
trabalho já mencionado (ALVARADO HERNANDEZ; MANJARREZ
BETANCOURT,

2009)

e

dois

relacionados

a

graduação

em

Enfermagem;
3. tutoria AND pós-graduação: nenhum trabalho encontrado;
4. tutoria AND pedagógica: apenas um trabalho encontrado, relacionado a
tutoria escolar.
Não foram encontradas, portanto, pesquisas que tivessem sido
realizadas sobre tutoria acadêmica entre pares no âmbito da pós-graduação
stricto sensu.

5

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_home&lng=pt&nrm=iso>.
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1.4 Portal de Periódicos Capes/MEC
A quarta fonte consultada foi o Portal de Periódicos Capes/MEC6, na segunda
quinzena de março de 2016.
Na página inicial, em Busca avançada, digitamos a palavra tutoria no campo
Qualquer (que compreendia título e assunto), selecionando o período de 01/01/2000
a 31/12/2015, e em Tipo de material, escolhemos Artigos.
Esta foi a busca que indicou mais trabalhos que continham no assunto ou no
título a palavra tutoria: um total de 267 artigos publicados no período selecionado.
Devido à grande quantidade de trabalhos, decidimos refinar a busca, inserindo
mais um descritor (além de tutoria) e incluindo termos em espanhol, pois observamos
que a maior parte dos trabalhos encontrados foi publicada nessa língua.
Nessa segunda busca, foram localizados 18 trabalhos:
1. tutoria AND pós-graduação: quatro trabalhos encontrados, sendo um
sobre a implantação de práticas no Sistema Único de Saúde (SUS), um
sobre tutoria na formação inicial docente (graduação), um sobre o papel
do tutor em cursos de educação a distância e um sobre tutoria na pósgraduação (LOREDO; SÁNCHEZ SALDAÑA; ROMERO, 2012);
2. tutoría AND postgrado: quatro trabalhos encontrados, sendo três
relacionados a EaD e um sobre tutoria na pós-graduação (VERA
GUADRON; VERA CASTILLO, 2015);
3. tutoría

AND

posgrado:

10

trabalhos encontrados,

sendo três

relacionados com formação de profissionais da área médica, um
relacionado com tutoria online (EaD) e seis relacionados com tutoria
acadêmica no âmbito da pós-graduação (CRUZ FLORES; DIASBARRIGA ARCEO; ABREU HERNÁNDEZ, 2010; CRUZ FLORES;
ABREU HERNÁNDEZ, 2012; TORRES FRÍAS, 2014; KUEHNE et al.,
2014; NARRO ROBLES; ARREDONDO GALVÁN, 2013; CALDERA
MONTES et al., 2015).

6

<http://www.periodicos.capes.gov.br/>.
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Ao lermos os oito artigos relacionados a tutoria na pós-graduação,
constatamos que estes se referiam à orientação de monografias, dissertações e
teses pelos professores, e não à tutoria acadêmica entre pares.
Observando o uso do termo mentoria em um dos trabalhos, realizamos, na
primeira quinzena de abril, novas buscas, utilizando essa palavra como descritor. Os
resultados obtidos foram os seguintes:
1. mentoría AND posgrado: seis trabalhos encontrados, sendo três na área
da Saúde, um relacionado a orientação de teses, um sobre o ensino de
língua estrangeira e um sobre desenvolvimento profissional de
professores da educação básica;
2. mentoría AND postgrado: um trabalho encontrado sobre tutoria e
mentoria no ensino superior (ALBANAES; SOARES; BARDAGI,
2015).
Albanaes, Soares e Bardagi (2015), pesquisadores da Universidade Federal de
Santa Catarina (UFSC), realizaram uma revisão bibliométrica de programas de
mentoria e tutoria em universidades brasileiras, no período entre 1998 e 2013,
com o objetivo de mapear as iniciativas existentes, sua configuração, objetivos e
resultados principais. De acordo com os autores: “Os resultados indicaram uma
avaliação positiva das experiências de mentoria e tutoria, mas foram apontados
alguns aspectos a considerar em projetos futuros, a fim de melhorar os resultados” 7
(ALBANAES; SOARES; BARDAGI, 2015, p. 21).
Os autores, apoiados em outros pesquisadores, definem a tutoria como “um
conjunto de ações desenvolvidas pelos professores, com o objetivo de contribuir para
o processo global de formação profissional do aluno”8, sendo tais ações: “[...] orientar,
guiar, aconselhar, informar, acompanhar e escutar seu aluno”9 (Ibid., p. 24 – Grifo
nosso).
Já a mentoria, no contexto acadêmico, é colocada pelos autores como uma
ação realizada pelos próprios alunos da instituição, que devem ter experiência e

Tradução livre de: “Los resultados indicaron uma evaluacion positiva de las experiencias de mentoria
y tutoria, pero fueron senalados algunos aspectos a considerar en futuros proyectos con el fin de
mejorar los resultados.”
8 Tradução livre de: “[...] un conjunto de acciones desarrolladas por docentes, con el propósito de
contribuir al aprendizaje y al proceso global de formación profesional del alumno.”
9 Tradução livre de: “[...] orientar, guiar, aconsejar, informar, acompanar y escuchar a su tutorado.”
7
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conhecimento suficientes para oferecê-los aos colegas, com o objetivo de facilitar sua
inserção no meio acadêmico (ALBANAES; SOARES; BARDAGI, 2015).
Segundo os autores, a busca por trabalhos foi realizada nas bases eletrônicas
de dados Scielo, INDEXPsi, BVS-Psi e Banco de Teses da Capes, utilizando como
descritores, primeiramente, as palavras “tutoria, mentoria e apadrinhamento”10 e, em
seguida, “universidade, ensino superior, estudante universitário, graduação, aluno”11.
Os resultados do estudo realizado por Albanaes, Soares e Bardagi (2015),
apresentados a seguir, foram muito importantes para a nossa pesquisa, pois
corroboraram o que observamos durante a realização da revisão bibliográfica: a
existência de poucos trabalhos realizados sobre tutoria entre pares na pósgraduação stricto sensu.
Inicialmente, os autores obtiveram um total de 172 trabalhos, dentre artigos,
dissertações e teses. Após a leitura dos resumos, foram descartados pelos autores:
os trabalhos que não se referiam ao ensino superior; estudos internacionais
publicados em periódicos nacionais; materiais relativos a processos de ensino
computacional; e estudos relativos a educação superior a distância. Ao final, foram
mantidos pelos autores 31 trabalhos relacionados a tutoria e mentoria no âmbito
da graduação presencial em universidades brasileiras, todos posteriores a 2003,
concentrando-se entre os anos de 2011 e 2012 (38,7%).
Segundo Albanaes, Soares e Bardagi (2015), na mostra analisada:


22 estudos utilizam o termo tutoria como ação realizada pelo professor;



dois consideram a tutoria como relação desenvolvida entre pares;



sete utilizam o termo mentoria para designar uma ação efetuada por um
professor orientador.

Nenhum dos estudos faz referência à mentoria como ação desenvolvida entre
pares.
Os dois trabalhos que consideram a tutoria como relação desenvolvida entre
pares foram realizados por Frison (2012) e Ramalho (2012).
Frison (2012) investiga o impacto mútuo da tutoria em um processo de ensinoaprendizagem colaborativo, com duração de um semestre, realizado entre pares de
alunos de Pedagogia, de uma universidade pública brasileira. Os principais resultados
10
11

Tradução livre de: tutoría, mentoría y padrinazgo.
Tradução livre de: (universidad, ensenanza superior, estudiante universitario, graduacion, alumno).
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da pesquisa apontam que “o processo tutorial entre pares propiciou uma
aprendizagem colaborativa, ativa, interativa, mediada e autorregulada”12 (FRISON,
2012, p. 39).
Ramalho (2012), por sua vez, avaliou as contribuições do Programa de Tutoria
Especial, da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), para a permanência e o bom
desempenho acadêmico dos alunos com deficiência, no ensino superior. Os principais
resultados desse estudo indicaram que os sujeitos pesquisados avaliaram o referido
programa de forma positiva, alegando que ele contribuiu tanto para a permanência
quanto para o bom desempenho acadêmico dos alunos com deficiência na academia,
e que essa experiência poderia servir como uma proposta a ser socializada com outras
universidades brasileiras, uma vez que o MEC ainda não dispõe de uma política de
Atendimento Educacional Especializado (AEE) para o ensino superior (RAMALHO,
2012).
Para a nossa pesquisa, o estudo de Frison (2012), embora realizado no âmbito
na graduação – e não na pós-graduação stricto sensu, nosso foco –, interessou-nos
sobremaneira, pois, na época da revisão bibliográfica, foi o único trabalho encontrado
que se assemelhava ao estudo que realizamos, razão pela qual se constituiu um dos
referenciais teóricos desta pesquisa, conforme será apresentado no capítulo 3,
referente à fundamentação teórica.
Voltando ao estudo de Albanaes, Soares e Bardagi (2015), os autores apontam
que, na literatura internacional consultada para a realização de sua pesquisa, a noção
de mentoria aparece relacionada com ações desenvolvidas entre pares em outros
três trabalhos: Erlich (2010), Marinho-Araujo e Bisinoto (2011) e Boronat Mundina,
Castaño Pombo e Ruiz Ruiz (2007). Dentre eles, o último guarda grande relação com
o estudo realizado por Frison (2012), pois as autoras, pesquisadoras da Universidad
de Valladolid (Espanha), apresentam um projeto de tutoria acadêmica formativa,
realizada por professores, e de mentoria, realizada por estudantes universitários mais
experientes, conhecedores do meio universitário, que ajudam os alunos novos em sua
chegada à universidade.
Boronat Mundina, Castaño Pombo e Ruiz Ruiz (2007) concluem que seu estudo
permitiu repensar a ação tutorial, atribuindo-lhe um enfoque mais profundo, orientado

Tradução livre de: “Los principales resultados sugieren que el proceso tutorial entre pares propició
un aprendizaje colaborativo, activo, interactivo, mediado y autorregulado.”
12
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a ajudar os estudantes em seu crescimento e amadurecimento pessoal e a realizar
ações voltadas a um trabalho colaborativo, presidido pelo princípio de formação
permanente e de compartilhamento de experiências. Para as autoras, essa nova
abordagem da ação tutorial pode ser uma maneira de conseguir, em última análise,
uma reformulação do ensino universitário.
Com o intuito de obtermos mais informações sobre tutoria/mentoria acadêmica,
realizamos uma busca na internet, utilizando os nomes completos das pesquisadoras
como descritores, e encontramos mais quatro trabalhos relacionados ao tema:


La docencia y la tutoría en el nuevo marco universitário (BORONAT
MUNDINA; CASTAÑO POMBO; RUIZ RUIZ, 2005), um estudo anterior
que, possivelmente, serviu de aporte para o de 2007, visto este ser um
desdobramento daquele, como é perceptível na leitura de ambos;



Proyección personalizada de la tutoría: la mentoría (BORONAT
MUNDINA; RUIZ RUIZ, 2007), Nuevo enfoque de la docencia y la tutoría
en la universidad: una propuesta de innovación docente (BORONAT
MUNDINA et al., 2006) e La dimensión informativa y orientadora de la
función tutorial en la UNED (BORONAT MUNDINA, 1999), cujos textos
na íntegra não foram localizados para leitura.

Retornando ao estudo de Albanaes, Soares e Bardagi (2015), visto que os
autores já realizaram uma revisão bibliométrica de programas de mentoria e tutoria
em universidades brasileiras, no período entre 1998 e 2013, decidimos realizar, na
segunda quinzena de abril, a busca de trabalhos produzidos no exterior, no período
de 2000 a 2015, procurando estudos internacionais que pudessem ter sido elaborados
sobre tutoria (ou mentoria) entre iguais (pares, estudantes ou alunos) no ensino
superior (graduação e pós-graduação). Trabalhos que não atenderam a esses
critérios foram descartados.
Para tanto, acessamos novamente os sites da Scielo e do Portal de Periódicos
da

Capes/MEC,

utilizando

os

seguintes

descritores:

tutoría/mentoría

AND

iguales/pares/estudiantes/alumnos (nos campos Título, Assunto e Resumo, para o
primeiro site, e Título e Assunto para o segundo).
No site da Scielo, não localizamos nenhum trabalho. Já no Portal de Periódicos
da Capes/MEC, encontramos um total de 15 estudos (Tabela 1).
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Tabela 1 - Quantidade de trabalhos localizados nos sites da Scielo e do Portal de
Periódicos da Capes/MEC, por descritores
FONTE

Scielo
DESCRITOR

Portal de Periódicos
Capes/MEC

Tutoría AND iguales

0

11

Tutoría AND pares

0

3

Tutoría AND estudiantes

0

0

Tutoría AND alumnos

0

0

Mentoría AND iguales

0

0

Mentoría AND pares

0

0

Mentoría AND estudiantes

0

1

Mentoría AND alumnos

0

0

TOTAL

0

15

Fonte: Elaborado pela autora.

Para um melhor entendimento do conteúdo encontrado, após lermos os 15
trabalhos, organizamos as informações obtidas em quadros (Apêndices A, B e C)
contendo: nome(s) do(s) autor(es), ano de publicação, título do estudo, país onde foi
publicado, tipo de produção (artigo científico, tese, dissertação ou livro), objetivos do
estudo e âmbito acadêmico foco do estudo (graduação ou pós-graduação).
Tal organização permitiu-nos constatar que, de modo geral, esses trabalhos
tiveram como objetivos:


apresentar e/ou avaliar práticas e/ou programas de tutoria em
universidades, no âmbito da graduação e/ou da licenciatura (13 trabalhos);



discutir questões fundamentais acerca do tema tutoria, tais como sua
terminologia e as contribuições dessa prática para os estudantes (um
trabalho);



apresentar revisões de literatura sobre o tema tutoria (um trabalho).

Ainda em busca de estudos internacionais que pudessem ter sido realizados
sobre tutoria (ou mentoria) entre iguais (pares, estudantes ou alunos) no ensino
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superior (graduação e pós-graduação), realizamos, no mês de maio, uma nova
procura por trabalhos, desta vez, nos sites Google Acadêmico13 e Google14, utilizando,
de forma combinada, os descritores que mais trouxeram resultados na busca anterior:
tutoría e iguales.
No site do Google Acadêmico, obtivemos 10 produções e, no site do Google,
oito, totalizando 18 produções, sendo: 15 artigos, um capítulo de livro, um material
informativo e um trabalho de conclusão de curso (TCC) de graduação.
A exemplo dos quadros elaborados anteriormente (Apêndices A, B e C), aqui
também, para um melhor entendimento do conteúdo encontrado, após lermos as 18
produções, organizamos as informações obtidas em quadros (Apêndices D e E)
contendo: nome(s) do(s) autor(es), ano de publicação, título do estudo, país onde foi
publicado, tipo de produção (artigo científico, tese, dissertação ou livro), objetivos do
estudo e âmbito acadêmico foco do estudo (graduação ou pós-graduação).
Tal organização permitiu-nos constatar que, de modo geral, esses trabalhos
tiveram como objetivos:


apresentar e/ou avaliar práticas e/ou programas de tutoria em
universidades, no âmbito da graduação e/ou da licenciatura (14 trabalhos);



discutir questões fundamentais acerca do tema tutoria, tais como sua
terminologia e as contribuições dessa prática para os estudantes (quatro
trabalhos).

1.5 Outras fontes

Concluída a etapa de busca por trabalhos científicos (dissertações, teses,
artigos), realizamos, ainda no mês de maio de 2016, uma busca por livros no Google
Acadêmico e nos sites das livrarias Cultura15, Saraiva16, Fnac17, Livraria da Vila18,

13

<https://scholar.google.com.br/>.
<https://www.google.com.br/>.
15 <http://www.livrariacultura.com.br/c/livros>.
16 <http://www.saraiva.com.br/livros>.
17 <http://www.fnac.com.br/livro>.
18 <http://www.livrariadavila.com.br/home/default.aspx?TPRCOD=30> (Não foi possível efetivar a
consulta, pois o site não a permitiu sem realização de cadastro prévio).
14
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Livraria da Travessa19 e Estante Virtual20 (nessa ordem), utilizando como descritores
(busca por título de livro) as palavras tutoria e mentoria.
Vale mencionar que:


os títulos encontrados em mais de uma livraria foram computados uma
única vez, mantendo-se como fonte da informação a primeira livraria
consultada;



lidas as sinopses, foram descartados os títulos que não tratavam da
tutoria/mentoria presencial entre pares/iguais;



títulos que não possuíam sinopse e cujo conteúdo em foco
(tutoria/mentoria entre pares/iguais) não ficava claro apenas com a
leitura do título também foram descartados.

Na busca, encontramos sete títulos (Apêndice F), todos de origem estrangeira
(seis espanhóis e um português), sendo que dois foram publicados no Brasil, em
português: Argüis et al. (2002) e Duran e Vidal (2007).
Após a leitura das sinopses, identificamos tratar-se de obras que
apresentavam:


análises comparativas entre tutoria e mentoria;



habilidades necessárias ao tutor/mentor;



experiências tutoriais realizadas em diversos países, fazendo referência,
em alguns casos, a trabalhos até então pouco conhecidos;



a aprendizagem entre pares/iguais como um método cooperativo, que
aproveita pedagogicamente as diferenças entre os alunos, da educação
básica à superior, valorizando as diferenças;



as principais características, as contribuições e os limites das ações
tutoriais.

A exemplo do que ocorreu com a pesquisa de Frison (2012), encontrada na
revisão bibliográfica, os livros escritos por Argüis et al. (2002) e Duran e Vidal (2007),
também se constituíram referenciais teóricos de nosso estudo.
Para finalizar esta revisão bibliográfica, apresentamos os resultados do
estudo realizado por Príncepe, Pereira e Aranha (2015), na época, a única

19
20

<http://www.travessa.com.br/livros>.
<https://www.estantevirtual.com.br/>.
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pesquisa encontrada sobre a ação tutorial no âmbito da pós-graduação stricto
sensu no Brasil.
Em seu estudo, os autores apresentam os resultados de uma pesquisa que
teve como objetivo geral analisar os significados que alunos e tutores atribuem à
tutoria acadêmica entre pares realizada no Formep, objeto de nossa investigação.
Em sua revisão bibliográfica, dos 209 artigos encontrados (publicados no Brasil
e no exterior), os autores selecionaram seis (Quadro 1), que abordam
especificamente a tutoria acadêmica em pós-graduação, todos publicados há menos
de 10 anos. São eles:
Quadro 1 - Estudos sobre tutoria acadêmica na pós-graduação
AUTOR(ES) /
ANO

BREVE DESCRIÇÃO DO ESTUDO

Rendón Giraldo
(2008)

Demonstra que a tutoria acadêmica, como uma ação realizada por professores,
foi apontada pelos alunos como uma das metodologias que trouxeram mais
qualidade à sua formação.

Bastos et al.
(2011)

Apontam a escassez de ações de formação docente nos programas de pósgraduação e defendem que este deveria ser um espaço de desenvolvimento e
aprimoramento de competências docentes. Nesse estudo, a tutoria é entendida
pelos autores como uma das funções atribuídas aos docentes e refere-se ao
processo de orientação e inserção de alunos no ambiente universitário.

Herrera Torres
(2011)

Afirma que a tutoria, realizada por docentes ou pares, justifica-se em casos em
que a formação inicial é deficitária, podendo trazer qualidade à formação em
nível superior.

Valdés Cuervo et
al.
(2013)

Mostram que um grupo de estudantes participantes de um programa de tutoria
acadêmica declarou-se mais satisfeito em relação ao desenvolvimento de
competências de investigação científica que outro grupo que não participou do
programa. Segundo os autores, o primeiro grupo apresentou, ainda, melhor
desempenho e produtividade acadêmica.

Torres Frías
(2014)21

Mostra que a tutoria acadêmica realizada com um grupo de estudantes de pósgraduação mexicano contribuiu para que eles desenvolvessem um habitus
científico, levando-os a produzir pesquisas de qualidade superior às produções
científicas de alunos de turmas anteriores, que não tiveram contato com a tutoria.

JimenezVásquez
(2014)

Afirma que a tutoria oferecida pela Universidad Autónoma de Tlaxcala, México,
é uma das principais ações no processo de doutoramento dos estudantes, que,
durante o período de planejamento e desenvolvimento de suas teses, são
acompanhados por um tutor interno e, após a defesa, por um condutor externo,
responsável pelo desenvolvimento profissional dos egressos.

Fonte: Elaborado pela autora a partir das informações obtidas na leitura de Príncepe, Pereira e Aranha
(2015), p. 291-293.

21

Os autores citam o ano de publicação como sendo 2012, mas, conforme constatamos no PDF, o
texto foi publicado em 2014.
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Conforme apontam Príncepe, Pereira e Aranha (2015, p. 293), nesses seis
trabalhos,

observou-se

que

“a

atividade

de

tutoria acadêmica

contribuiu,

positivamente, no âmbito da pós-graduação, para a formação de pesquisadores e
docentes para o ensino superior”.

À guisa de conclusão desta revisão bibliográfica

A revisão bibliográfica apresentada neste capítulo aponta, sem dúvida, para
uma escassez de estudos acerca da tutoria entre pares no âmbito da pósgraduação stricto sensu. Tal constatação levou-nos a alguns questionamentos: a
escassez de estudos sobre o tema estaria relacionada ao fato de não haver iniciativas
como esta (ou haver poucas) para serem investigadas? Ou seria decorrente de uma
falta de interesse sobre o tema, fazendo com que, mesmo existentes, práticas de
tutoria acadêmica entre pares na pós-graduação stricto sensu fossem (e
continuassem sendo) por nós desconhecidas?
De um modo ou de outro, a falta de estudos sobre o tema propiciou-nos um
leque de possibilidades de pesquisa, razão pela qual o estudo aqui apresentado tornase relevante, científica e socialmente, o que justificou sua realização.
Dando sequência ao estudo, apresentaremos, no próximo capítulo, o contexto
de nossa investigação: a prática de tutoria acadêmica entre pares realizada no
Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: Formação de Formadores
(Formep), da PUC-SP.
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2 CONTEXTO DE INVESTIGAÇÃO

Neste capítulo, apresentaremos o contexto de nossa investigação: a prática de
tutoria acadêmica entre pares realizada no Programa de Estudos Pós-Graduados em
Educação: Formação de Formadores (Formep), da PUC-SP.
Antes, porém, apresentaremos uma breve explanação acerca das origens da
pós-graduação brasileira, seguida da descrição do percurso de normatização e
regulamentação dos cursos de Mestrado Profissional (MP) no Brasil e da criação e
ampliação dos Mestrados Profissionais em Educação (MPE) no País. Na sequência,
discorreremos sobre as origens do Formep, apresentando também sua estrutura
curricular e organização acadêmica. Por fim, relataremos o processo de constituição
da tutoria acadêmica realizada no Programa, da gênese à sistematização e
funcionamento dessa prática na PUC-SP.

2.1 Origens da pós-graduação no Brasil

Apoiando-nos em André e Príncepe (2017), Cury (2005), Fischer (2005),
Hetkowski (2016) e Ribeiro (2005), cujos escritos guiaram nossos estudos de
documentos oficiais relacionados à pós-graduação no Brasil e nos auxiliaram na
compreensão do percurso de normatização e regulamentação dos cursos de
Mestrado Profissional (MP) no País, nosso ponto de partida para esta explanação
inicial será a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), a Lei nº
4.024, de 20 de dezembro de 1961, sancionada durante o governo João Goulart.
Nossa escolha por partir da LDB nº 4.024/61 justifica-se pelo fato de ela ser um
marco na regulamentação do sistema educacional brasileiro, embora saibamos que o
processo de consolidação do sistema de pós-graduação no País, do qual trataremos
brevemente nesta seção, tenha se iniciado aproximadamente 30 anos antes da
promulgação da referida Lei (CURY, 2005)22.
22

A própria Capes, que desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu
no Brasil, já havia sido criada pelo Decreto nº 29.741, de 11 de julho de 1951, sob a denominação “Campanha Nacional
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior”, com os seguintes objetivos: “a) assegurar a existência de pessoal
especializado em quantidade e qualidade suficientes para atender às necessidades dos empreendimentos públicos e
privados que visam o desenvolvimento econômico e social do país e b) oferecer os indivíduos mais capazes, sem
recursos próprios, acesso a todas as oportunidades de aperfeiçoamentos”. Informação disponível em:
<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1950-1959/decreto-29741-11-julho-1951-336144-publicacaooriginal1-pe.html>. Acesso em: 2 out. 2017.
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No texto da LDB nº 4.024/61, a primeira – e única – referência aos cursos de pósgraduação encontra-se na alínea b do art. 69, destacada no excerto a seguir (BRASIL,
1961, s.p. – Grifo nosso):
Art. 69. Nos estabelecimentos de ensino superior podem ser ministrados os
seguintes cursos:
a) de graduação, abertos à matrícula de candidatos que hajam
concluído o ciclo colegial ou equivalente, e obtido classificação em
concurso de habilitação;
b) de pós-graduação, abertos a matrícula de candidatos que hajam
concluído o curso de graduação e obtido o respectivo diploma;
c) de especialização, aperfeiçoamento e extensão, ou quaisquer outros,
a juízo do respectivo instituto de ensino abertos a candidatos com o
preparo e os requisitos que vierem a ser exigidos.

Conforme aponta Cury (2005), o referido artigo não traz nenhuma informação
acerca da definição dos cursos de pós-graduação, seus níveis e finalidades. Longe
disso, faz apenas uma breve menção aos cursos, fato que levou o Ministro da
Educação, à época, Flávio Suplicy de Lacerda, a solicitar ao Conselho Federal de
Educação (CFE), por meio de um aviso ministerial, que o Órgão se pronunciasse a
respeito. O referido aviso deu origem ao Parecer CFE nº 977/65, que foi aprovado em
3 de dezembro de 1965 e teve como relator o conselheiro Newton Sucupira.
A seguir, transcrevemos o primeiro parágrafo do Parecer, que expressa os motivos
que levaram o então Ministro da Educação a encaminhar o aviso ministerial ao CFE:
O sr. ministro da Educação e Cultura, considerando a necessidade de
implantar e desenvolver o regime de cursos-pós-graduação em nosso
ensino superior e tendo em vista a imprecisão, que reina entre nós, sobre
a natureza desses cursos, solicita ao Conselho pronunciamento sobre a
matéria que defina e, se for o caso, regulamente os cursos de pós-graduação
a que se refere a letra b do art. 69 da Lei de Diretrizes e Bases (BRASIL,
1965, s.p. – Grifos nossos).

O relator reitera a imprecisão das informações expressas na LDB nº 4.024/61,
acerca dos cursos de pós-graduação, apontando que:
[...] o exame dos estatutos e regimentos nos tem mostrado que, de modo
geral, falta às escolas [instituições de ensino superior] uma concepção
exata da natureza e fins da pós-graduação, confundindo-se
freqüentemente seus cursos com os de simples especialização.
O sr. ministro, que se propõe a desenvolver uma política eficaz de estímulo
à realização dos cursos pós-graduados, encarece a definição do Conselho
por entender, com razão, que se faz necessário clarear e disciplinar o que
“o legislador deixou expresso em forma algo nebulosa” (BRASIL, 1965,
s.p. – Grifos nossos).
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O relator salienta que o Ministro da Educação, no aviso ministerial enviado ao
CFE, não se limita a solicitar uma interpretação do art. 69 da LDB nº 4.024/61. Mais do
que isso, ele indica “certos pontos básicos em função dos quais seria disciplinada a pósgraduação” no País (BRASIL, 1965, s.p.), conforme podemos ler no fragmento a seguir:
Entende o sr. ministro que esses cursos, destinados à formação de
pesquisadores e docentes para os cursos superiores, deveriam fazer-se
em dois ciclos sucessivos, “equivalentes ao de master e doctor da
sistemática norte-americana”, fixando o Conselho “as exigências mínimas
para sua realização e expedição dos respectivos diplomas”. Sugere, ainda,
que “tais cursos constituam a atribuição das universidades, antes que de
estabelecimentos isolados [...]”.
Como se vê, o que nos propõe o sr. ministro importa não apenas em
definir, mas em regulamentar a pós-graduação (Ibid., s.p. – Grifos nossos).

Ainda no referido Parecer, o relator apresenta e justifica a necessidade da
regulamentação da pós-graduação no Brasil, afirmando que:
[...] o sistema de cursos pós-graduados hoje se impõe e se difunde em todos
os países, como a conseqüência natural do extraordinário progresso do saber
em todos os setores, tornando impossível proporcionar treinamento completo
e adequado para muitas carreiras nos limites dos cursos de graduação. [...]
sendo ilusório pretender-se formar no mesmo curso o profissional comum, o
cientista e o técnico de alto padrão, e tornando-se cada vez mais inviável a
figura do técnico polivalente, temos de recorrer necessariamente aos
estudos pós-graduados, seja para completar a formação do
pesquisador, seja para o treinamento do especialista altamente
qualificado (Ibid., s.p. – Grifo nosso).

Quanto aos objetivos da pós-graduação, o relator aponta que seu objetivo
imediato seria “proporcionar ao estudante aprofundamento do saber que lhe permita
alcançar elevado padrão de competência científica ou técnico-profissional,
impossível de adquirir no âmbito da graduação (Ibid., s.p. – Grifos nossos).
Na sequência, o relator destaca a necessidade de se distinguir entre a pósgraduação lato sensu e a stricto sensu, a partir dos modelos estrangeiros existentes,
em especial ao norte-americano, dada a incipiente experiência do Brasil nesse nível de
ensino (Ibid., s.p.). Segundo o relator:
[...] a distinção importante está em que especialização e aperfeiçoamento [pósgraduação lato sensu] qualificam a natureza e destinação específica de um
curso, enquanto a pós-graduação, em sentido restrito, define o sistema de
cursos que se superpõe à graduação com objetivos mais amplos e
aprofundados de formação científica ou cultural (Ibid., 1965, s.p.).
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Dando prosseguimento ao Parecer, após apresentar a pós-graduação norteamericana como um exemplo que poderia servir de orientação para a criação do
sistema brasileiro de pós-graduação, sinalizando que o País ainda tem muito a
caminhar nessa matéria, o relator retorna à LDB nº 4.024/61, enfatizando que ela,
como “dispositivo legal”, não chega sequer “a determinar a natureza da pósgraduação” (BRASIL, 1965, s.p.).
Após discorrer sobre a pós-graduação e o Estatuto do Magistério, o relator define
e fixa as características dos cursos de mestrado e doutorado no Brasil, ainda com base
na experiência norte-americana, e conclui o documento formulando 16 conclusões
acerca das características fundamentais que os cursos de mestrado e doutorado
deveriam ter no País.
A importância do Parecer CFE nº 977/65 para a pós-graduação brasileira é
acentuada por Cury (2005), em artigo escrito por ocasião do quadragésimo ano do
documento (1965-2005). Nas palavras do autor:
Esse parecer, visto sempre como a base doutrinária e normativa da pósgraduação sistemática, será referência constante das outras normatizações
que se lhe seguiram e para a solução de questões suscitadas na implantação
dos programas e dos cursos (CURY, 2005, p. 14).

Homologado pelo Ministro da Educação, em 6 de janeiro de 1966, e publicado
no Diário Oficial da União (DOU), em 20 de janeiro do mesmo ano, o Parecer CFE nº
977/65 “passou a conceituar e normatizar os cursos de pós-graduação no Brasil”,
constituindo-se na principal, “senão a única referência sistemática da pós-graduação
em nosso país” (CURY, 2005, p. 10).

2.2 Das origens do Mestrado Profissional à criação dos Mestrados Profissionais
em Educação

É importante destacar, conforme aponta Fischer (2005, p. 25), que a ideia de
Mestrado Profissional já estava, de certa forma, expressa no Parecer CFE nº 977/65,
“que já propunha a criação de cursos de pós-graduação orientados à formação de
profissionais”. A nosso ver, os trechos a seguir, extraídos do referido documento
(BRASIL, 1965, s.p. – Grifos nossos), corroboram a afirmação da autora:
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De qualquer modo, o desenvolvimento do saber e das técnicas aconselha
introduzir na universidade uma espécie de diversificação vertical com o
escalonamento de níveis de estudo que vão desde o ciclo básico, a graduação
até a pós-graduação. Haveria desta forma uma infra-estrutura correspondente
ao plano do ensino [referindo-se à graduação], cujo objetivo seria, de um lado
a instrução científica e humanista para servir de base a qualquer ramo, e doutra
parte teria por fim a formação profissional; e uma superestrutura destinada à
pesquisa [referindo-se à pós-graduação], cuja meta seria o desenvolvimento
da ciência e da cultura em geral, o treinamento de pesquisadores, tecnólogos
e profissionais de alto nível.
A pós-graduação torna-se, assim, na universidade moderna, cúpula dos
estudos, sistema especial de cursos exigido pelas condições da pesquisa
científica e pelas necessidades do treinamento avançado. O seu objetivo
imediato é, sem dúvida, proporcionar ao estudante aprofundamento do saber
que lhe permita alcançar elevado padrão de competência científica ou
técnico-profissional, impossível de adquirir no âmbito da graduação.
No que concerne à Universidade brasileira, os cursos de pós-graduação, em
funcionamento regular, quase não existem. [...] O resultado é que, em muitos
setores das ciências e das técnicas, o treinamento avançado de nossos
cientistas e especialistas há de ser feito em universidades estrangeiras. Daí a
urgência de se promover a implantação sistemática dos cursos pósgraduados a fim de que possamos formar os nossos próprios cientistas e
tecnólogos sobretudo tendo em vista que a expansão da indústria brasileira
requer número crescente de profissionais criadores, capazes de desenvolver
novas técnicas e processos, e para cuja formação não basta a simples
graduação.
Outro ponto importante é a determinação dos tipos de doutorado e respectiva
designação, recomendando-se certa sistemática e uniformidade dos graus. É
comum se distinguirem os graus acadêmicos ou de pesquisa e os graus
profissionais.

Apesar de o Parecer CFE nº 977/65 já expressar, nesses excertos, a ideia de
MP, foi apenas em 1998, mais de trinta após sua aprovação e homologação, que a
modalidade foi criada no Brasil, com a publicação da Portaria nº 80/98, conforme
veremos logo adiante.
Hetkowski (2016, p. 12 – Grifos nossos) aponta que, no País, a legitimação do
referido Parecer e a ampliação dos programas de pós-graduação:
[...] aconteceram com ênfase nos Mestrados e Doutorados Acadêmicos,
os quais não têm na sua gênese o objetivo, prioritário, a ênfase da
pesquisa de intervenção, estudos e avaliação, impactos e resolução de
problemas, diretamente ou através de intensa imersão nas dinâmicas da rede
da Educação Básica.

Se, por um lado, a ênfase essencialmente acadêmica seria necessária para a
qualificação dos docentes nos cursos de pós-graduação e a institucionalização da
pesquisa no País, por outro, a hipervalorização do Mestrado Acadêmico (MA) criaria
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uma rejeição ao formato diferenciado do Mestrado Profissional, conforme evidencia
Fischer (2005).
Consequentemente, trinta anos após a regulamentação da pós-graduação
brasileira, criada nesses moldes, observou-se “uma demanda reprimida e latente à
ampliação dos processos científicos e de inovação através da interação e do
engajamento dos pesquisadores stricto sensu com a sociedade, especialmente, com
a rede pública de ensino” (HETKOWSKI, 2016, p. 12). Fazia-se, portanto, urgente e
necessário aproximar universidade, escola e sociedade.
Segundo Hetkowski (2016), foi nesse contexto que, em 17 de outubro de 1995,
aprovou-se a Portaria nº 47/95, na qual o então presidente da Capes, Abílio Afonso
Baeta Neves, considerando o Programa de Flexibilização do Modelo de PósGraduação Senso Estrito em Nível de Mestrado, aprovado pelo Conselho Superior,
em sessão de 14 de outubro de 1995, determinou “a implantação na Capes de
procedimentos apropriados à recomendação, acompanhamento e avaliação de cursos
de mestrado dirigidos à formação profissional, nos termos do referido documento,
e do Parecer que o fundamentou [...]” (BRASIL, 1995, p. 1 – Grifo nosso).
A Capes, “para assegurar níveis de qualidade comparáveis aos vigentes no
sistema de pós-graduação e consistentes com a especificidade dos cursos” (BRASIL,
1995, p. 1), estabeleceu às instituições de ensino superior requisitos e condicionantes
para a implantação dos cursos de MP, relacionados a:
1. condições de ensino;
2. constituição e qualificação do corpo docente;
3. atividades de ensino e pesquisa;
4. estrutura curricular dos cursos;
5. formatos de trabalho final;
6. recomendação dos cursos pela Capes;
7. autofinanciamento e fomento à pesquisa.
Três anos após sua aprovação, a Portaria nº 47/95 foi revogada pela Portaria
nº 80, de 16 de dezembro de 1998 (publicada no DOU de 11 de janeiro de 1999), que
dispõe sobre o reconhecimento dos MPs.
As condicionantes e os requisitos estabelecidos pela Portaria nº 47/95 foram
mantidos na Portaria nº 80/98, sendo que parte deles está presente em seu art. 2º,
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que caracteriza os cursos de MP, conforme podemos ler a seguir (BRASIL, 1998, p.
1-2 – Grifos nossos):
Art. 2º – Será enquadrado como “Mestrado Profissionalizante” o curso que
atenda aos seguintes requisitos e condições:
a) estrutura curricular clara e consistentemente vinculada a sua
especificidade, articulando o ensino com a aplicação profissional [...];
b) quadro docente integrado predominantemente por doutores, com
produção intelectual divulgada em veículos reconhecidos e de ampla
circulação em sua área de conhecimento [...];
c) condições de trabalho e carga horária docentes compatíveis com as
necessidades do curso [...];
d) exigência de apresentação de trabalho final que demonstre domínio do
objeto de estudo (sob a forma de dissertação, projeto, análise de casos,
performance, produção artística, desenvolvimento de instrumentos,
equipamentos, protótipos, entre outras, de acordo com a natureza da área e
os fins do curso) e capacidade de expressar-se lucidamente sobre ele.

De acordo com Hetkowski (2016, p. 13), a Portaria nº 80/98 “abriu espaços para
a consolidação e ampliação dos MPs [...] e, devido à procura, demanda e correlação de
forças entre as áreas que compõem a Capes, surgiu a Portaria Normativa nº 7, de 22
de junho de 2009” (publicada no DOU de 23 de junho de 2009), que dispõe sobre o
Mestrado Profissional no âmbito da Capes.
Devido a alterações em seu texto, a referida portaria (BRASIL, 2009) foi
revogada, poucos meses depois, pela Portaria Normativa nº 17, de 28 de dezembro
de 2009 (publicada no DOU de 29 de dezembro de 2009), que trouxe “correções na
regulamentação dos cursos e da oferta de mestrado profissional”, abordando,
principalmente, “o prazo de conclusão dos cursos e a igualdade de direitos dos
mestres acadêmicos e profissionais” (ASSESSORIA, 2009, s.p.).
Oito anos após sua homologação, a Portaria Normativa nº 17/2009, que
regulamentava, até então, o MP, foi revogada pela Portaria nº 389, de 23 de março de
2017 (publicada no DOU de 24 de março de 2017), a qual dispõe sobre o Mestrado e
o Doutorado Profissional, no âmbito da pós-graduação stricto sensu.
Comparando os textos das três portarias – Portaria Normativa nº 7/2009,
Portaria Normativa nº 17/2009 e Portaria nº 389/2017 –, chama nossa atenção o fato
de a primeira conter 13 artigos, a segunda, 14 artigos, e a terceira, apenas seis. Se
da primeira para a segunda portaria observamos que houve acréscimo de um artigo,
com poucas alterações no teor do documento como um todo, da segunda para a
terceira portaria constatamos a supressão de mais da metade dos artigos, tendo sido
mantidos, basicamente, apenas aqueles relativos aos objetivos do mestrado e do

45

doutorado profissional (art. 2º) e à validade nacional dos títulos de mestres e doutores
obtidos em cursos profissionais (art. 3º).
Com relação ao art. 2º da nova portaria, cabe ressaltarmos que não houve
alterações em seu teor, antes apresentado no art. 4º da portaria revogada. Desse
modo, os objetivos que antes eram estabelecidos para o curso de Mestrado
Profissional continuam os mesmos e agora também valem para o Doutorado
Profissional. São eles:
I - capacitar profissionais qualificados para o exercício da prática profissional
avançada e transformadora de procedimentos, visando atender demandas
sociais, organizacionais ou profissionais e do mercado de trabalho;
II - transferir conhecimento para a sociedade, atendendo demandas
específicas e de arranjos produtivos com vistas ao desenvolvimento nacional,
regional ou local;
III - promover a articulação integrada da formação profissional com entidades
demandantes de naturezas diversas, visando melhorar a eficácia e a
eficiência das organizações públicas e privadas por meio da solução de
problemas e geração e aplicação de processos de inovação apropriados;
IV - contribuir para agregar competitividade e aumentar a produtividade em
empresas, organizações públicas e privadas (BRASIL, 2017, p. 61).

Nessa direção, nos questionamos quanto à supressão de artigos, a nosso ver,
importantes, como o art. 5º e o art. 7º da portaria anterior, nos quais assevera-se a
ênfase à aplicabilidade das pesquisas realizadas no MP (art. 5º, § único) e indicavase a possibilidade de apresentação do trabalho final de conclusão de curso em vários
formatos, além da dissertação (art. 7º, VIII, § 3º).
Considerando a importância de ambos os artigos, excluídos na Portaria nº
389/2017, transcrevemos, a seguir, os parágrafos citados:
Art. 5º, § único - A oferta de cursos com vistas à formação no Mestrado
Profissional terá como ênfase os princípios de aplicabilidade técnica,
flexibilidade operacional e organicidade do conhecimento técnicocientífico, visando o treinamento de pessoal pela exposição dos alunos aos
processos da utilização aplicada dos conhecimentos e o exercício da
inovação, visando a valorização da experiência profissional. (BRASIL,
2009b, p. 21 – Grifos nossos).
Art. 7º, VIII, § 3º - O trabalho de conclusão final do curso poderá ser
apresentado em diferentes formatos, tais como dissertação, revisão
sistemática e aprofundada da literatura, artigo, patente, registros de
propriedade intelectual, projetos técnicos, publicações tecnológicas;
desenvolvimento de aplicativos, de materiais didáticos e instrucionais e de
produtos, processos e técnicas; produção de programas de mídia, editoria,
composições, concertos, relatórios finais de pesquisa, softwares, estudos de
caso, relatório técnico com regras de sigilo, manual de operação técnica,
protocolo experimental ou de aplicação em serviços, proposta de intervenção
em procedimentos clínicos ou de serviço pertinente, projeto de aplicação ou
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adequação tecnológica, protótipos para desenvolvimento ou produção de
instrumentos, equipamentos e kits, projetos de inovação tecnológica,
produção artística, sem prejuízo de outros formatos, de acordo com a
natureza da área e a finalidade do curso, desde que previamente propostos
e aprovados pela Capes (BRASIL, 2009b, p. 21).

Embora a discussão acerca da criação do Doutorado Profissional no âmbito da
pós-graduação brasileira não faça parte do escopo deste trabalho, deixamos
registrado aqui que a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em
Educação (Anped)23 e o Fórum Nacional de Coordenadores de Programas de PósGraduação em Educação da Anped (Forpred)24 enviaram um ofício à Capes no dia 12
de junho de 2017 (ANPED/FORPRED, 2017), expressando suas preocupações tanto
com a criação da modalidade Doutorado Profissional quanto com a revogação da
Portaria Normativa nº 17/2009. Segundo a Anped e o Forpred, tais proposições
deveriam contar com “amplo debate na comunidade acadêmica”, o que não havia
acontecido até aquele momento (ANPED/FORPRED, 2017, p. 1).
Dentre outras preocupações apresentadas pela Anped e pelo Forpred, estão
as relacionadas aos diferentes formatos de apresentação do trabalho final de
conclusão de curso e de produção de pesquisa aplicada no MP, que destacamos há
pouco neste estudo. Questiona-se no ofício:
O artigo 7º da Portaria nº 17/2009, inciso VIII, parágrafo 3º, aponta os
diferentes formatos de TCC, os quais foram adotados nestes oito (08) anos,
desde a sua publicação, por inúmeras áreas e programas de pós-graduação.
Como ficam esses formatos de TCC? Serão abandonados? Como serão
consideradas as construções reflexivas e acadêmicas realizadas por diversas
áreas da CAPES sobre esses formatos experimentados desde 2008? Como
serão as orientações para organização de TCCs no nível de Mestrado
Profissional? Em que um TCC de Mestrado difere de um TCC de Doutorado?
Um Mestrado Profissional tem como singularidade a Pesquisa Aplicada.
Supomos que a nova Portaria, a ser regulamentada, deverá também destacar
que, nesta modalidade, a pesquisa precisará conter elementos de Pesquisa
Aplicada, a qual, por sua razão de ser, tem como objetivo o impacto
23

A Anped é uma entidade sem fins lucrativos que congrega programas de pós-graduação stricto sensu
em educação, professores e estudantes vinculados a estes programas e demais pesquisadores da
área, e tem por finalidade o desenvolvimento da ciência, da educação e da cultura. Dentre seus
objetivos, destacam-se: fortalecer e promover o desenvolvimento do ensino de pós-graduação e da
pesquisa em educação, procurando contribuir para sua consolidação e aperfeiçoamento, além do
estímulo a experiências novas na área; incentivar a pesquisa educacional e os temas a ela
relacionados; promover a participação das comunidades acadêmica e científica na formulação e
desenvolvimento da política educacional do País, especialmente no tocante à pós-graduação.
Informações disponíveis em: <http://www.anped.org.br/sobre-anped>. Acesso em: 7 out. 2017.
24 O Forpred foi constituído a partir de 1992 e é composto de coordenadores de diversos programas,
que se reúnem duais ou mais vezes durante o ano, sendo uma das reuniões realizada imediatamente
antes da Reunião Nacional da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação
(Anped). Informações disponíveis em: <http://www.anped.org.br/forpred>. Acesso em: 7 out. 2017.
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econômico, social, cultural, tecnológico, educacional, humano, artístico, entre
outros. [...] Como serão tratadas estas singularidades propositivas e
definidoras de uma modalidade profissional na nova Portaria?
(ANPED/FORPED, 2017, p. 3-4 – Grifos nossos).

Em entrevista concedida ao portal da Anped, Tânia Hetkowisk, autora citada no
presente estudo, considera que a revogação da Portaria Normativa nº 17/2009 pela
Portaria nº 389/2017 “esvazia as orientações que foram construídas nesses últimos
anos, especialmente na área da Educação” (VEIGA, 2017, s.p.), esvaziamento este,
a nosso ver, caracterizado tanto pelo “enxugamento” da Portaria Normativa nº
17/2009, observado no texto da atual portaria, como pela falta de diálogo entre a
Capes e a comunidade acadêmica.
A diretoria de Avaliação da Capes, em resposta ao ofício, “informou que a ideia
é aguardar que as discussões feitas pelas áreas possam ir balizando e ajustando os
critérios, apesar de não propor procedimentos e espaços de escuta” (VEIGA, 2017,
s.p.). No entanto, acreditamos que tais “discussões” necessitam ser realizadas antes
das tomadas de decisão pelos órgãos competentes. Se, de fato, o que se objetiva é o
fortalecimento e o sucesso da pós-graduação, para que esta contribua cada vez mais
com a comunidade científica e a sociedade, as proposições para isso devem vir pelo
debate, pelo diálogo entre as instituições de ensino superior e pesquisa, as entidades
científicas (como a Anped), as instituições de fomento à pesquisa (como a Capes) e
a comunidade em geral.
Nessa direção, a Anped e o Forpred, ao enviarem o ofício à Capes, fazem-no
reafirmando “a necessidade de aproveitar este momento como oportunidade de
avançar na explicitação de regras pactuadas com a comunidade acadêmica”
(ANPED/FORPRED, 2017, p. 5)25.
Dito isso, voltamos à explanação que vínhamos fazendo acerca do processo
de implantação dos MPs – que nos levará, dentro em pouco, ao contexto de
investigação desta pesquisa – e destacamos que o ano de 2009 foi marcado não
apenas pela publicação da Portaria Normativa nº 7/2009, a primeira a dispor sobre o
MP no âmbito da Capes, mas também pela criação do primeiro curso de Mestrado
Profissional em Educação (MPE) no Brasil26.

25

Para mais informações acerca desta discussão, acessar: <http://www.anped.org.br/news/doutoradoprofissional-entenda-posicao-da-anped-e-conheca-experiencia-de-mestrados>.
26 De acordo com o Documento do Forpred (2013), trata-se do Mestrado Profissional em Gestão e
Avaliação da Educação Pública, da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), aprovado pela
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Embora, conforme aponta Ribeiro (2005), a área da Educação tenha se
posicionado, por algum tempo, de maneira hesitante em relação ao MP,
principalmente no que tange à formação de professores, de acordo com dados
disponíveis no site da Capes27, na primeira etapa da Avaliação Quadrienal realizada
neste ano de 2017, o Brasil contava com 42 programas de Mestrado Profissional
nessa área28, nas cinco regiões do País (de um total de 703 programas, em diversas
áreas, incluindo a Educação).
Uma das razões da hesitação apontada por Ribeiro (2005, p. 15) pode ter
origem na falsa ideia de que falte ao Mestrado Profissional o rigor existente no
Mestrado Acadêmico, quando, na verdade, no MP:
[...] também deve ocorrer a imersão na pesquisa, mas o objetivo é formar
alguém que, no mundo profissional externo à academia, saiba localizar,
reconhecer, identificar e, sobretudo, utilizar a pesquisa de modo a
agregar valor a suas atividades, sejam essas de interesse mais pessoal ou
mais social.

Nessa afirmação, o autor, em consonância com o que apregoava o art. 5º, §
único da Portaria Normativa nº 17/2009, mencionado há pouco, sinaliza que, no MP,
a produção das pesquisas deve ter ênfase na aplicabilidade de seus resultados no
cotidiano profissional. No caso do MPE, esse cotidiano constitui-se dos ambientes
educativos – em última (ou primeira) instância, a escola.
Nessa direção, a ênfase à produção de pesquisa aplicada no MPE é ressaltada
no Relatório das Condições e Perspectivas dos Mestrados Profissionais na Área de
Educação, elaborado pela Comissão designada na Reunião do Forpred 29 2013,
conforme podemos ler no excerto a seguir:
Assim, o MPE tem demonstrado, nestes últimos quatro anos [2009-2013],
suas conquistas reflexivas e teóricas [Grifo nosso], vislumbrando um
horizonte político ao reconhecimento de que sua ênfase de pesquisa
aplicada, especialmente no lócus de atuação do professor, reforçam que
o saber-fazer contém uma visão de mundo, alicerçada pelas
Resolução do Conselho Setorial de Pós-Graduação e Pesquisa 01/2009 em 23/03/2009, recomendado
em 24/11/2009 e homologado pelo CNE (Port. MEC n.º 1045, de 18/08/10, DOU 19/08/10).
27 Informações disponíveis em: <http://www.capes.gov.br/sala-de-imprensa/noticias/8557-divulgado-oresultado-da-1-etapa-da-avaliacao-quadrienal-2017>. Acesso em: 2 out. 2017.
28 Com relação aos programas de Mestrado Acadêmico, a Capes aponta que estes totalizam 128
programas em Educação. Informação disponível em: <http://www.capes.gov.br/sala-deimprensa/noticias/8557-divulgado-o-resultado-da-1-etapa-da-avaliacao-quadrienal-2017>. Acesso em:
2 out. 2017.
29 A Reunião do Forpred 2013 foi realizada no dia 29 de setembro desse ano, em Goiânia/GO.
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experiências acumuladas [Grifo nosso], e por sua vez é um ato político que
vem delinear a identidade dos MPE e suas singularidades e particularidades,
as quais não deixam de ser acadêmicas, pois se reconhecem como espaços
de formação dos profissionais de e para [Grifos dos autores] a educação,
desinteressados de competições ou desqualificações a outras modalidades
[...] (DOCUMENTO do Forpred, 2013, p. 6).

De acordo com o Relatório, esse cenário:
[...] define a identidade dos MPE como espaços de formação do
profissional-educador-pesquisador para atuar nos processos
educativos e essa afirmativa nos remete a pensar no Estatuto que mobiliza
os Mestrados Profissionais em Educação, especialmente, a partir das
experiências e dos relatos dos Coordenadores dos Cursos (Ibid., p. 6 – Grifo
nosso).

Esta ênfase à pesquisa aplicada no MP resulta no que Ribeiro (2005, p. 15) aponta
como a principal diferença entre o MA e o MP: “o produto, isto é, o resultado almejado”.
Nessa direção, Hetkowski (2016, p. 21 – Grifos nossos) destaca que os
problemas de pesquisa, no MPE, deverão surgir:
[...] dos impasses socioeducacionais concretos, da realidade que o
profissional da educação vive cotidianamente e de outros elementos que
demandam um olhar epistêmico, com ênfase na construção de soluções
coletivas imersas na realidade escolar, pois: evidenciar fatos específicos,
pela compreensão de situações localizadas; buscar soluções e propor
alternativas é a perspectiva das pesquisas aplicadas [...].

Para que o profissional seja, portanto, um pesquisador da prática, André e
Príncepe (2017, p. 105) ressaltam que sua “formação deve estar toda centrada na
pesquisa, de modo que o trabalho final de conclusão de curso seja o resultado dessa
pesquisa”.
Corroborando as ideias de Ribeiro (2005) e Hetkowski (2016), as autoras
afirmam:
[...] a pesquisa tem um importante papel na formação dos mestres
profissionais em educação, pois lhes dá oportunidade de analisar a
realidade em que se inserem, localizar áreas críticas que possam ser
esclarecidas por um processo sistemático de coleta de dados e de
referenciais teórico-metodológicos, que lhes permitam atuar mais
efetivamente nessa realidade (Ibid. p. 105-106 – Grifos nossos).

Dito isso, caminhamos para a finalização desta seção afirmando que o MP é,
visivelmente, uma modalidade que se encontra em franca expansão no Brasil, a julgar
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pelo crescimento de ofertas de cursos, desde sua criação: passamos de quatro
cursos, em 1999, para 703, em setembro de 201730, isto é, quase 180 vezes mais
cursos de MP ofertados em todo o País, em menos de 20 anos.
Segundo André e Príncepe (2017), no caso dos MPEs, se, no início, sua
implantação foi marcada por tantas objeções, dado o receio que havia por parte de
alguns pesquisadores de que a criação dessa modalidade ameaçasse “o futuro da
pós-graduação stricto sensu, que se destinava à formação do pesquisador” (Ibid., p.
104-105), nos dias atuais, “ainda que haja alguns redutos de resistência, as críticas
diminuíram muito e percebe-se que gradativamente os mestrados profissionais
ganham maior confiança e credibilidade” (Ibid., p. 105).
Ainda segundo as autoras:
Isso se deve principalmente à forma aguerrida com que os cursos de
mestrado profissional vêm se articulando, o que deu origem ao Fórum de
Mestrados Profissionais em Educação (FOMPE), que reúne coordenadores
dos mestrados profissionais da área, desde 2014, constituindo um espaço de
discussões, que tem sido essencial para definir metas comuns e critérios de
qualidade para os cursos de mestrado profissional. Os posicionamentos que
vêm sendo assumidos pelos participantes do FOMPE, sob a forma de
relatórios técnicos, artigos publicados em revistas da área, encaminhamentos
à coordenação de área da CAPES têm contribuído para que os preconceitos
e as resistências, ainda presentes em alguns grupos da comunidade
acadêmica, venham diminuindo ou desaparecendo (Ibid., p. 105).

Por fim, consideramos importante mencionar que são objetivos do Fórum de
Mestrados Profissionais em Educação (Fompe), citados pelas autoras:


Fortalecer a discussão sobre o Estatuto da Educação e a identidade dos
Programas de Mestrado Profissional em Educação (MPE) e suas
funções prioritárias na formação de profissionais da educação;



Incentivar

a

pesquisa

aplicada

nos

espaços

educacionais,

desenvolvendo propositivas e intervenções à realidade de cada espaço
pesquisado;


Promover a parceria entre Universidade e comunidade, superando os
discursos analíticos sobre a escola e seu funcionamento;



Ampliar as reflexões e estudos sobre a Educação como área prioritária
nas instâncias superiores da Capes e do MEC através dos impactos

30

Informações disponíveis em: <http://www.capes.gov.br/sala-de-imprensa/noticias/8557-divulgado-oresultado-da-1-etapa-da-avaliacao-quadrienal-2017>. Acesso em: 2 out. 2017.
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sociais que estes Programas poderão desencadear na comunidade
escolar e para além dela.31
A seguir, discorremos sobre as origens e as características do Mestrado
Profissional em Educação: Formação de Formadores (Formep), da PUC-SP,
apresentando também sua estrutura curricular e organização acadêmica.

2.3 O Mestrado Profissional em Educação: Formação de Formadores (Formep),
da PUC-SP

2.3.1 Origens e caraterísticas do Formep

De acordo com André (2012), o Programa de Estudos Pós-Graduados em
Educação: Formação de Formadores (Formep), nível Mestrado Profissional, da
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), teve sua origem em 2012,
quando um grupo de professoras do Programa de Estudos Pós-Graduados em
Educação: Psicologia da Educação (PED) decidiu elaborar “uma nova proposta de
pós-graduação stricto sensu, que atendesse a uma necessidade das redes de ensino
e de outros espaços educativos, qual seja, a formação de profissionais que atuam na
gestão pedagógica” (ANDRÉ, 2012, p. 215).
Aprovado pela Capes em dezembro de 2012, o Formep deu início às suas
atividades na PUC-SP, em agosto de 2013.
De acordo com o Regulamento do Programa (PUC-SP, 2015, p. 6, art. 18 –
Grifos nossos), o Formep:
[...] caracteriza-se por promover a articulação entre pesquisa e prática
pedagógica na formação do formador [...] entendido como o profissional
que faz a mediação entre os profissionais da educação, os alunos e os
conhecimentos, visando a qualificação da ação educativa e suas
implicações no planejamento, na ação pedagógica e na avaliação.

Segundo André e Príncepe (2017, p. 106), o foco do Programa “na formação
do formador de professores da educação básica decorre do papel fundamental que

31

Informações extraídas do site do Fompe: <http://www.fompe.caedufjf.net/?page_id=2>. Acesso em:
11 out. 2017.
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esse profissional ocupa na efetivação do trabalho pedagógico nas escolas ou em outras
instituições educativas”.
Embora, conforme apontam as autoras, o formador de professores seja peçachave para a implementação do Projeto Político-Pedagógico (PPP) na escola, a
formação continuada dos professores em contexto escolar e o bom andamento das
atividades educativas, por comumente assumir a função de gestor pedagógico, no
Brasil desconhece-se “a existência de cursos de pós-graduação stricto sensu para a
formação do formador. Neste sentido, o curso da PUC-SP é pioneiro no Brasil”
(ANDRÉ; PRÍNCEPE, 2017, p. 107).
Nessa direção, o curso de Mestrado Profissional oferecido pelo Formep
“destina-se a coordenadores pedagógicos, diretores, supervisores e professores das
redes pública e privada de ensino” (Ibid., p. 107), promovendo, a nosso ver, a
aproximação entre universidade, escola e sociedade, mencionada na seção anterior.
Em estudo realizado por Reis, Sigalla e Penteado (2015) acerca das origens
do Formep, as autoras entrevistaram seis professoras que participaram da
idealização, organização e implantação do Programa, para um resgate de suas
memórias e produção de dados para a pesquisa.
Com os dados produzidos nas entrevistas, as autoras concluíram que, desde sua
idealização até sua implantação, o Formep teve como foco a capacitação de
profissionais da Educação, com o intuito de ampliar sua atuação, “dando-lhes condições
para uma melhor reflexão de suas práticas e promovendo um contínuo aperfeiçoamento
de suas ações educativas” (REIS; SIGALLA; PENTEADO, 2015, p. 7060).
De acordo com as autoras, o Programa teve origem:
[...] a partir dos incômodos das professoras entrevistadas com questões
relacionadas a atender às necessidades formativas dos alunos que já
atuavam na educação, respondendo a uma demanda de profissionais que
almejavam aperfeiçoar sua prática profissional de maneira mais específica
(Ibid, p. 7064).

Segundo as autoras, a pesquisa apontou que as percepções das professoras
entrevistadas sobre a gênese do Formep revelaram aspectos pessoais dessas
profissionais e de seus projetos de vida, pois elas:
[...] ao falarem das origens do Programa, também falaram de suas
concepções de educação, de ser humano e de mundo, evidenciando que não
é qualquer profissional que se envolve em causas concretas para oferecer
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melhor qualidade à educação brasileira. Para isso, é preciso ser, antes de
tudo, um ser humano consciente de sua atuação política e social no mundo
(REIS; SIGALLA; PENTEADO, 2015, p. 7065).

Outro aspecto importante apontado pelas autoras foi o caráter coletivo e
colaborativo do processo de constituição do Formep, evidenciado na pesquisa. Reis,
Sigalla e Penteado (2015) ressaltam que as professoras que participaram desse
processo tinham objetivos em comum, como melhorar a educação básica e colocar à
disposição seus conhecimentos, acumulados por anos de experiência na Educação.
Dessa forma, elas trabalharam juntas para concretizar algo que era importante em
suas vidas: constituir o Formep.

2.3.2 Estrutura curricular e organização acadêmica do Formep

De acordo com o Regulamento do Programa de Estudos Pós-Graduados em
Educação: Formação de Formadores (Formep), a estrutura curricular do Programa é
organizada para que o curso de Mestrado Profissional seja concluído em, no mínimo,
18 meses e, no máximo, 30 meses (PUC-SP, 2015, p. 6, art. 21).
Ao longo do curso, os mestrandos devem cumprir 22 créditos, distribuídos em:
disciplinas obrigatórias de formação geral (12 créditos); disciplinas optativas e
atividades programadas (juntas, 6 créditos); trabalho final de conclusão de curso (4
créditos) (Ibid., p. 7, art. 22).
Até o final do primeiro ano letivo, os mestrandos devem apresentar
comprovante de proficiência em língua estrangeira em, pelo menos, uma destas
línguas: inglês, francês, espanhol ou italiano (Ibid., p. 9, art. 32).
Estruturado por uma área de concentração denominada Formação de
Formadores: Ação Pedagógica e Avaliação, o Formep “está organizado em torno de
duas Linhas de Pesquisa, às quais se vinculam disciplinas e outras atividades de
ensino e pesquisa” (Ibid., p. 6, art. 18 e 19).
As Linhas de Pesquisa do Programa, descritas no art. 20 do Regulamento
(Ibid., p. 6), são as seguintes:
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Linha de pesquisa 1 – Desenvolvimento profissional do formador e práticas
educativas
Descrição: Esta linha de pesquisa e de intervenção tem como eixo
estruturante a formação profissional do formador de educadores, em uma
perspectiva de reflexão sobre a prática e de apropriação de conhecimentos
específicos, habilidades, valores, disposições para atuar nos sistemas de
ensino ou nas escolas e demais espaços educativos, visando à melhoria da
prática educativa.
Linha de pesquisa 2 – Intervenções avaliativas em espaços educativos
Descrição: Esta linha de pesquisa e de intervenção tem como eixo
estruturante a avaliação educacional. Objetiva o preparo profissional do
formador para atuar nos processos avaliativos da instituição, na avaliação da
aprendizagem do aluno e nas políticas públicas de avaliação.

De acordo com André e Príncepe (2017), além do conjunto articulado de
disciplinas obrigatórias e eletivas, que inclui “uma disciplina de metodologia de
pesquisa” (p. 107), e do trabalho final de conclusão de curso, que é centrado em uma
pesquisa que tome “como referência sua prática profissional” (Ibid., p. 108), compõem
também a estrutura curricular do Formep duas atividades complementares: a tutoria
acadêmica e o seminário de práticas.
Visto que a tutoria acadêmica realizada no Programa é nosso objeto de estudo
neste trabalho, dedicaremos uma seção específica para discorrer sobre ela, na qual
apresentaremos sua origem, constituição, organização e funcionamento.
Com relação ao seminário de práticas, este tem como objetivo possibilitar a
sistematização e a socialização dos trabalhos científicos elaborados pelos mestrandos
do Formep (ANDRÉ; PRÍNCEPE, 2017). Para a realização da atividade, que ocorre
na PUC-SP, em dois dias da semana, no horário das aulas, há um período
preparatório. Primeiramente, os mestrandos participam de oficinas de elaboração de
resumo, preparação e apresentação de pôsteres e comunicações orais, oferecidas
pelos tutores (ANDRÉ; PRÍNCEPE, 2017). Depois de elaborados os resumos nas
oficinas, os mestrandos os submetem à comissão científica do evento, formada por
tutores, com acompanhamento dos professores do Programa, que avalia os trabalhos
segundo critérios de importantes eventos científicos na área da Educação 32, não
apenas para garantir a qualidade e o sucesso do seminário, mas também para
oportunizar aos mestrandos que não possuem experiência nesse tipo de atividade
uma preparação para participar desse tipo de evento. Avaliados e aceitos, os
Exemplos destes eventos são: o Educere – Congresso Nacional de Educação (PUC-PR), o
Congresso Nacional de Formação de Professores (Unesp), o Congresso Estadual Paulista sobre
Formação de Educadores (Unesp), as Reuniões Científicas Nacionais e Regionais da Anped, dentre
outros.
32
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trabalhos são apresentados pelos mestrandos no seminário, por meio de pôster ou
comunicação oral, também nos mesmos moldes dos eventos científicos mencionados.
Todas as apresentações são mediadas por professores do MP e acompanhadas pelos
tutores.
A organização e a realização do seminário – que é gratuito, aberto à comunidade
e já teve três edições, conforme apresentaremos seguir – contam com o envolvimento
da coordenação e dos professores, tutores e mestrandos do Formep, que participam
das várias comissões constituídas para tal (ANDRÉ; PRÍNCEPE, 2017), a saber:
comissões executiva, cultural, de divulgação, de captação de recursos e científica.
O I Seminário de Práticas do Formep foi realizado nos dias 28 e 30 de outubro
de 2014, aproximadamente um ano após o início das atividades no Programa, e teve
como tema “Proposições e práticas educativas: diferentes olhares do formador de
formadores”. Nele, foram apresentados 42 trabalhos, entre comunicações orais e
pôsteres.
O II Seminário foi realizado nos dias 17 e 19 de novembro de 2015. O tema foi
“A formação de formadores diante dos desafios atuais: práticas e utopias”. No total,
foram apresentados 57 trabalhos (comunicações orais e pôsteres).
O III Seminário, realizado em 24 e 26 de outubro de 2017, teve como temática
“O diálogo entre universidade e escola na formação de formadores: possibilidades e
mudanças” e contou com a apresentação de 65 trabalhos (comunicações orais e
pôsteres).
Uma rápida análise dessas informações permite-nos concluir que, a cada
edição, houve um aumento significativo no número de trabalhos apresentados. Da
primeira para a terceira, por exemplo, esse aumento foi de mais de 50%, o que
evidencia um maior envolvimento dos alunos na atividade, que, vale mencionar,
também conta com a participação de egressos do Programa, nas apresentações de
trabalhos.
Para finalizarmos esta subseção, consideramos importante mencionar que,
em fevereiro de 2018, terá início a sétima turma de Mestrado Profissional do Formep.
A primeira iniciou em agosto de 2013; a segunda, em fevereiro de 2014; a terceira,
em fevereiro de 2015; a quarta, em fevereiro de 2016; a quinta, em agosto de 2016;
e a sexta, em agosto de 2017. Para todas as turmas, foram ofertadas 40 vagas,
tendo sido as mesmas preenchidas, na maioria dos processos seletivos, conforme
informações contidas no quadro a seguir:
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Quadro 2 - Total de alunos, por turma, nos anos de 2013 a 2017
Turma /
Início
do curso

Turma

Turma

Turma

Turma

Turma

Turma

Turma

1

2

3

4

5

6

733

Ago.

Fev.

Fev.

Fev.

Ago.

Ago.

Fev.

2013

2014

2015

2016

2016

2017

2018

Situação do

Concluídos

curso

Em andamento

Inscritos

133

200

150

123

345

59

150

Aprovados

4434

40

40

40

40

38

43

Matriculados

35

40

38

40

40

38

4035

Desistentes

1

0

2

4

3

1

-

Concluintes36

34

40

36

837

-

-

-

Fontes: Informações sobre as turmas 1 a 5: obtidas na Plataforma Sucupira / Capes. Relatório de
Dados Enviados do Coleta 2013, 2014, 2015 e 2016. Informações sobre as turmas 6 e 7: obtidas no
Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: Formação de Formadores (Formep), da PUCSP, em 21 dez. 2017.

Podemos observar também que a taxa de evasão (desistentes) é bastante
baixa, e que as defesas (concluintes), mesmo que com algum eventual atraso, têm
ocorrido regularmente. Em pouco mais de quatro anos de atividades do Formep,
aproximadamente 120 alunos defenderam seus trabalhos finais de conclusão de curso
e formaram-se Mestres Profissionais em Educação pelo Programa (Quadro 2).
A seguir, apresentaremos as origens, a constituição, a organização e o
funcionamento da tutoria acadêmica realizada no Formep.

33

A turma 7 terá início apenas em fevereiro de 2018, quando esta pesquisa já estiver sido concluída.
No entanto, como as matrículas acadêmicas foram efetuadas durante a finalização deste estudo,
consideramos oportuno já trazer os números relacionados a elas, de modo a agregarmos mais
informações ao quadro.
34 Embora sejam ofertadas sempre 40 vagas, na primeira turma, excepcionalmente, foram aceitos 44
alunos.
35 Dado proveniente das matrículas acadêmicas efetuadas no Formep em dezembro de 2017, a serem
confirmadas em janeiro de 2018, mediante o pagamento da primeira mensalidade pelos alunos.
36 No quadro, consideramos concluintes os mestrandos que defenderam seus trabalhos finais de
conclusão de curso e foram titulados Mestres Profissionais em Educação: Formação de Formadores,
pela PUC-SP.
37 As defesas dos trabalhos finais de conclusão de curso da turma 4 tiveram início no segundo semestre
de 2017.
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2.4 A tutoria acadêmica realizada no Formep

2.4.1 Origens e constituição da tutoria

Antes de iniciarmos nossa explanação acerca das origens e da constituição da
tutoria no Formep, consideramos importante explicitar que o conceito de tutoria
acadêmica adotado neste trabalho é o proposto por André at al. (2016, p. 40), que a
compreendem como:
[...] todo o conjunto de ações de orientação pessoal e acadêmica
desenvolvida por estudantes de pós-graduação mais experientes no
processo de inserção de alunos ingressantes em um curso de Mestrado
Profissional. [...] uma atividade sustentada pela aprendizagem entre iguais,
entendendo que ela pode ser um importante recurso pedagógico, embora
seja pouco explorado.

Dito isso, salientamos que, embora a tutoria acadêmica realizada no Formep já
tenha sido amplamente apresentada e discutida em alguns artigos (PRÍNCEPE;
PEREIRA; ARANHA, 2015; ANDRÉ, 2016a; ANDRÉ et al., 2016; ANDRÉ;
PRÍNCEPE, 2017), e mencionada em alguns trabalhos científicos que tiveram como
foco o processo de constituição do Formep (REIS; SIGALLA; PENTEADO, 2015;
PENTEADO; REIS; SIGALLA, 2016; SIGALLA; REIS; PENTEADO, 2016), nenhum
desses escritos relata as origens dessa atividade, isto é, a história de como “nasceu”
a tutoria acadêmica no interior do Programa.
Assim, consideramos que seria fundamental para esta pesquisa a produção de
dados que contassem essa gênese. Para tanto, convidamos para fazerem um relato
de suas memórias duas das docentes envolvidas no processo de constituição do
Formep, a professora Marli Eliza Dalmazo Afonso de André e a professora Vera Maria
Nigro de Souza Placco, e o assistente de coordenação, Humberto Carlos da Silva,
funcionário da PUC-SP desde 2005 e atuante no Programa desde 201338.
Todos gentilmente aceitaram nosso convite, concedendo-nos entrevistas
individuais (Apêndices G e H), que foram realizadas nas dependências da PUC-SP,
e, a partir das quais, pudemos realizar um resgate das memórias dos entrevistados, o
que nos permitiu contar a história das origens da tutoria acadêmica do Formep, os
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Os nomes verdadeiros dos três entrevistados estão sendo divulgados nesta pesquisa com sua devida
autorização.

58

primeiros momentos dessa atividade no Programa e sua estruturação ao longo do
tempo.
Isto posto, iniciamos esta explanação relatando que, segundo a professora
Vera Placco, a origem da tutoria acadêmica, no Formep, está estreitamente ligada às
necessidades iniciais do Programa, especialmente devido a dois importantes fatores:
(1) à quantidade de alunos por turma (40 alunos), que se constitui um desafio aos
professores, habituados a trabalhar com turmas bem menores na pós-graduação; e
(2) ao fato de que, no Formep, os alunos recebem seus orientadores apenas ao final
do primeiro ano de curso.
De acordo com a professora, ao iniciar seu trabalho com a primeira turma do
Formep, em agosto de 2013, ministrando umas das disciplinas obrigatórias, ela se
deparou com o primeiro fator citado e com os desafios a ele relacionados. A professora
revela:
[...] a experiência de ter 40 alunos em uma sala de aula é uma experiência
renovada. Eu tive 40 alunos na década de 80. 70, 80... Mas, depois disso,
eram 25, 30, 20, 6, 4... E, de repente, você ter 40 alunos te renova, te dá um
banho de revisão bibliográfica, de revisão metodológica, de modo de
relacionamento com a classe. É muito interessante a mexida que deu em todo
mundo [...] (Vera Placco, professora).

Vera Placco relata que, notando o interesse de alguns de seus orientandos do
PED39 pelo Formep, uma novidade na PUC-SP, naquele momento, ela os convidou a
participar de suas aulas no novo Programa, no qual eles poderiam atuar como seus
monitores. Ela conta que:
No momento em que ele [o Formep] estava organizado, eu disse o seguinte:
“Trabalhar com 40, há muitos anos que eu não trabalho... “Quer trabalhar?”
[fazendo alusão aos convites feitos a seus orientandos]; “Ah...será que eu
posso?” [fazendo alusão aos alunos que queriam participar também]; “Quer
trabalhar? Vem!”; “Para onde?”; “Para a sala de aula”... Eu chamei de tutoria,
mas depois que mudou o nome para monitoria. Eu chamei de tutoria naquele
momento. [...] na primeira reunião [de Colegiado], eu disse: “Eu não estou
sozinha. Na minha sala, eu estou com uns três ou quatro doutorandos,
mestrandos” (Vera Placco, professora).

39

Mestrandos e doutorandos do PED, outro Programa de Pós-Graduação em Educação da PUC-SP,
no qual a professora Vera Placco atua desde 1993.
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Dessa forma, a participação de seus orientandos do PED tornou-se conhecida
pelos professores do Formep, e alguns deles tomaram a iniciativa de convidar outros
alunos e orientandos para serem seus monitores, conforme descreve a professora:
Quando eu coloquei isso, o pessoal [professores do Programa] disse: “Nossa!
Que coisa boa”. Disse a L. [professora]: “Também quero! Também vou fazer
isso”; “Então, fale com algumas pessoas”. [...] E todo mundo se interessou.
[...] Portanto, esse primeiro momento de tutoria foi um momento que, depois,
foi chamado monitoria (Vera Placco, professora).

Nesse envolvimento dos alunos do PED, atuando como monitores dos
professores do Formep, a professora revela que se vislumbrou outra possibilidade: os
monitores poderiam realizar um trabalho de auxílio acadêmico aos alunos do
Programa, visto que estes receberiam seus orientadores apenas ao final do primeiro
ano de curso. A professora explica que:
O que tinha se pensado, em uma conversa antiquíssima, foi: “Olha, a gente faz
o seguinte: a gente vai conversando com eles [mestrandos] para ir identificando
o que eles querem [pesquisar], para ir identificando o que se vai fazer”. Mas a
gente, na realidade, num primeiro momento, não tinha pensado em uma coisa
tão sistemática como a tutoria. Ela “apareceu”. Surgiram pessoas que iam
acompanhar as aulas, os 40 [alunos], e, daí, junta-se a necessidade a uma
oportunidade. Surgem então essas pessoas. Já estão na sala. Já conhecem
[os mestrandos]. Podem se aproximar dos alunos de uma maneira
diferenciada. Então: “Vamos dividir o grupo?”; “Vamos!”; “A que horas pode
ser? Antes ou depois da aula?”. Quatro horários [na terça-feira e na quinta, à
tarde e à noite]. “Quem pode e quem não pode?” Pronto. Começou de uma
maneira muito descontraída... (Vera Placco, professora).

É importante mencionar que o Colegiado também percebeu essas
possibilidades, e a professora Marli André, coordenadora do Formep na época,
sistematizou a ideia, propondo a atividade nos moldes em que ela se apresenta hoje.
Nesse momento, portanto, “nasceu” a tutoria, prática, hoje, considerada
inseparável da monitoria, uma vez que ambas contribuem para a formação do tutor
como pesquisador e docente universitário (na monitoria) e como orientador de
trabalhos acadêmicos (na tutoria), conforme aponta a professora Marli André:
Essa prática que era, a princípio, de monitoria, se derivou para a tutoria. Por
isso que a gente nem pode muito separar a monitoria da tutoria. A gente fala
que esse trabalho da monitoria e da tutoria, juntas, está contribuindo para a
formação do pesquisador e do docente universitário. Na monitoria, tem mais
essa experiência do curso, da disciplina, do ensino; na tutoria, tem mais a
questão da orientação (Marli André, professora).
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Portanto, ambas, monitoria e tutoria, surgiram de uma necessidade do
Formep: a primeira, como estratégia para se trabalhar na pós-graduação com grupos
grandes, na sala de aula; a segunda, como estratégia para se atender aos
mestrandos do MP, auxiliando-os, em horários extra-aula, em sua inserção na vida
acadêmica, o que inclui a produção dos primeiros escritos do projeto de pesquisa,
conforme apresentaremos adiante, quando tratarmos da organização e do
funcionamento da tutoria no Formep.
O auxílio acadêmico oferecido pelos tutores é fundamental aos mestrandos do
Programa, pois, conforme apontam André et al. (2016, p. 39):
Ao ingressar na pós-graduação, os estudantes enfrentam muitos desafios,
sobretudo se pensarmos nos currículos, nos sistemas de cumprimento de
créditos, na demonstração de proficiência em língua estrangeira, nas práticas
de leitura e produção de textos acadêmicos e na relação com os orientadores.
[...] Por isso, faz-se necessário encontrar estratégias que permitam
contemplar as diferenças de repertório intelectual, linguístico, cultural com
que os estudantes ingressam na pós-graduação, para que elas não sejam
reforçadas, mas consideradas, de modo a possibilitar a todos os estudantes
as ferramentas para o seu sucesso acadêmico.

Nesse sentido, Humberto Silva, assistente de coordenação do Formep, ressalta
a importância da tutoria aos alunos que chegam ao Programa, após terem ficado
distantes da vida acadêmica por um longo período de tempo:
Nós temos alunos aqui que estão formados há muitos anos. Pouquíssimos
alunos do Formep são recém-formados na graduação. Muitos estão há 10,
15 anos já formados numa licenciatura, num bacharelado. Então, eles
acabam perdendo o contato [com a academia]. Acho que a tutoria vem aí
para... cumprir a missão de deixar o aluno pronto para uma pesquisa; fazer
essa aproximação. [...] eu acho que, se não fosse a tutoria, ele [mestrando]
não teria essa noção, e o professor perderia muito mais tempo explicando.
Hoje, o professor pode ir no foco, porque a tutoria tem tanto atendido à
necessidade do aluno, como à do professor. Eu escuto muito isso aqui
(Humberto Silva, assistente de coordenação).

Nessa direção, André et al. (2016, p. 39) afirmam que o modelo de tutoria
implantado no Formep, desenhado para tal finalidade, cumpre sua função, uma vez
que “vem sendo avaliado positivamente pelos tutorandos, tutores e professores e vem
sendo apontado como suporte fundamental no ingresso destes alunos na vida
acadêmica, promovendo aprendizagens para todos os envolvidos”.
A fala de Humberto Silva corrobora a afirmação dos autores:
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Eu acho que é um trabalho... uma parceria perfeita [da tutoria] com o
professor da disciplina de Pesquisa... ou com todos os professores, porque
eu acredito que a tutoria auxilia em todas as disciplinas [...]. Os alunos
comentam muito isso comigo. [...] “Poxa vida... O tutor x me auxiliou muito na
escrita”... [...] “O tutor tal fez um acompanhamento bárbaro comigo”... [...]
Vocês [tutores] têm um significado muito importante na vida do aluno e eu
acredito muito nisso, porque eles comentam, de verdade, e eu acredito neles.
Eles falam: “Olha, o que me auxiliou muito foi a tutoria”. A gente vê pelas
dissertações deles, pelo produto final, que eles sempre agradecem aos
tutores; que se não fosse o brilhante trabalho de vocês, muitos não chegariam
até onde chegaram, que é a defesa (Humberto Silva, assistente de
coordenação).

Retomando a questão da sistematização da monitoria e da tutoria no Formep,
a professora Marli André aponta que ambas as experiências foram sendo estruturadas
progressivamente pela coordenação do Programa e pelos tutores. A professora relata:
[...] desde o começo, a gente fez isso. A gente sentava e planejava a tutoria,
encontro por encontro. Mas muito acoplado e associado ao curso de Pesquisa e
Prática Reflexiva [uma das disciplinas obrigatórias do Formep]. Também o que
se vinha fazendo no curso [a disciplina], o que vinha se fazendo na tutoria. E
também havia coincidências de alunos que eram monitores do curso e eram
tutores. Então eles acompanhavam o curso de Pesquisa e, ao mesmo tempo,
faziam uma ligação com a tutoria. Daí nasceu essa ideia, que eu já fazia nos
cursos, que era de escrever “o tema e eu” e, depois, “o tema e os outros”40, que
faz parte das pesquisas correlacionadas. Portanto, isso foi muito concomitante:
o desenvolvimento do curso e o desenvolvimento da tutoria. [...] Então já tem
uma jurisprudência, hoje, da tutoria, mas, nos primeiros tempos, ela foi sendo
constituída, eu diria assim (Marli André, professora).

Nesse sentido, a professora Vera Placco, na fala a seguir, também aponta a
forma gradativa com que a tutoria foi sendo sistematizada:
[...] já tinha surgido a ideia de acompanhar em grupos, mas sem ainda uma
sistematização do que iriam fazer... Foi então que se começou a ter a ideia
de “Vamos fazer um memorial. Vamos fazer um painel?”. Daí, começaram as
programações. [...] Então, na realidade, foi uma experiência que surgiu... Eu
não posso dizer “impensada”... Foi “espontânea” (Vera Placco, professora).

Como podemos observar nos relatos das professoras, as origens e a
constituição da tutoria acadêmica no Formep apresentam uma característica
marcante, presente também no processo de constituição do Programa: o caráter
coletivo-colaborativo do trabalho realizado, que discutiremos, de forma sistemática,
no capítulo 3 deste estudo, quando discorrermos sobre o quadro teórico que o
fundamenta.

40

Na próxima subseção, serão explicadas ambas as atividades: “O tema e eu” e “O tema e os outros”.
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Passados pouco mais de quatro anos desde seu início no Formep, a tutoria
acadêmica entre pares apresenta uma organização e um funcionamento específicos,
os quais descreveremos a seguir.

2.4.2 Organização e funcionamento da tutoria

Conforme relatamos, a tutoria acadêmica originou-se no Formep em agosto de
2013, logo no início das aulas do Programa, e conta, desde então, com a participação
voluntária de mestrandos, doutorandos e pós-doutorandos bolsistas de dois
Programas de Estudos Pós-Graduados em Educação da PUC-SP, Psicologia da
Educação e Currículo, usualmente, que são convidados por seus professores e
orientadores a atuarem como tutores (ANDRÉ, 2016a; ANDRÉ; PRÍNCEPE, 2017).
Conforme explica André (2016a, p. 32):
As atividades de tutoria consistem, fundamentalmente, no atendimento a
pequenos grupos de mestrandos com a finalidade de auxiliá-los na
elaboração do texto de qualificação [...]. A tutoria, em parceria com os
docentes do MP, tem o propósito de ajudar os mestrandos a definir o tema
do trabalho final, pela análise crítica da realidade em que atua
profissionalmente, e, a partir desse diagnóstico, definir estratégias e ações
que a modifiquem.

A cada semestre, a coordenação do Formep realiza duas reuniões com os
tutores, uma no início e outra no final do semestre, para, respectivamente, planejar e
avaliar o trabalho de tutoria. Nesse ínterim, sempre que necessário, são realizadas
reuniões para discutir dúvidas, trocar impressões e replanejar as ações (ANDRÉ,
2016a; ANDRÉ et al., 2016).
Na primeira semana de aula, a coordenação do Formep apresenta oficialmente
a tutoria aos mestrandos, explica seus objetivos e seu funcionamento, esclarece
dúvidas e informa os dias da semana e horários em que os encontros ocorrerão: às
terças e quintas-feiras, das 15 às 16 horas, e das 19 às 20 horas, isto é, uma hora
antes ou uma hora após as aulas, perfazendo quatro grupos distintos de tutoria.
Diante dessa informação, os mestrandos escolhem um dos grupos, de acordo
com o dia e horário de sua preferência, e nele se inscrevem, preenchendo seus dados
em uma ficha. É importante destacar que a inscrição em um grupo implica a
participação do mestrando sempre nesse mesmo grupo. A mudança para outro grupo
de tutoria é possível, desde que justificada e comunicada ao Programa.
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Os encontros de tutoria entre tutores e mestrandos têm duração de uma hora
e são realizados quinzenalmente, durante dois semestres consecutivos, o que totaliza,
em média, 16 encontros anuais (ANDRÉ, 2016a; ANDRÉ et al., 2016).
No primeiro semestre, o foco do trabalho é a escrita de um texto intitulado “o
tema e eu”, no qual os mestrandos definem seu tema de pesquisa. À medida que os
encontros vão acontecendo e o trabalho vai sendo realizado, o texto de cada
mestrando ganha diferentes versões, pois passa por um constante processo de
aprimoramento, que se dá não apenas pelas trocas com os tutores – que intervêm no
texto, de maneira dialógica – mas também com os próprios mestrandos, em momentos
de socialização dos textos nos encontros.
A escrita do “tema e eu” implica ao mestrando um exercício de narrar sua
trajetória acadêmica e profissional, ou seja, sua história, até a chegada ao Mestrado
Profissional. Ao narrar-se, em algum momento, ele se depara com situações que o
incomodam no ambiente de trabalho (a escola), que podem estar relacionadas à
aprendizagem dos alunos, ao currículo, à avaliação ou às relações interpessoais,
dentre tantas outras.
Será nesse “confronto”, e com a posterior reflexão sobre aquilo que o
incomoda, que o mestrando identificará o que necessita responder ou compreender
para transformar a realidade do local em que trabalha. Sua história, portanto, definirá
a escolha de seu tema.
No segundo semestre, o foco da tutoria é a escrita de outro texto, intitulado “O
tema e os outros”, resultado de uma revisão bibliográfica sobre o tema de pesquisa
definido no primeiro semestre. A revisão bibliográfica é realizada nos primeiros
encontros de tutoria do segundo semestre, por meio de oficinas, nas quais os
mestrandos aprendem a localizar trabalhos científicos (teses e dissertações) em
meios digitais, como: Banco de Teses da Capes, Biblioteca Digital Brasileira de Teses
e Dissertações (BDTD) e Google Acadêmico, dentre outros, e a sistematizar as
informações obtidas em planilhas, para posterior elaboração do texto (“O tema e os
outros”) que sintetiza seus achados.
Ao ler os trabalhos que tratam do seu tema de pesquisa, os mestrandos são
orientados a identificar: como ele tem sido abordado nas pesquisas? Quais
esclarecimentos elas trazem? Que lacunas elas deixam?
É importante destacar que a produção do “tema e os outros” é acompanhada
pela professora da disciplina Pesquisa e Prática Reflexiva (ANDRÉ, 2016a; ANDRÉ
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et al., 2016), e o propósito é que tanto ele quanto “o tema e eu” sejam agregados ao
projeto de pesquisa (relatório de qualificação) e, posteriormente, ao trabalho final de
conclusão de curso.
A propósito, conforme a professora Marli André aponta na entrevista, a ideia de
produzir esses textos nasceu na disciplina de Pesquisa e Prática Reflexiva, ministrada
por ela em alguns semestres. Diz a professora: “Daí nasceu essa ideia, que eu já fazia
nos cursos, que era de escrever ‘o tema e eu’ e, depois, ‘o tema e os outros’, que faz
parte das pesquisas correlacionadas”.
Vera Placco relembra, na entrevista, o momento que Marli André sugeriu que
os textos fossem produzidos nos encontros de tutoria, quando se discutia a
sistematização da atividade. A professora relata que:
O que estava em jogo era: “Há uma necessidade de os alunos do Mestrado
Profissional serem ouvidos, serem olhados e serem acompanhados. Nós
vamos nos dispor a isso”. E, ao nos dispormos a isso, era muito mais uma
questão da empatia, do compromisso, do interesse, do envolvimento pessoal,
do respeito ao outro, do que propriamente uma coisa técnica. [...] Aí a Marli
[André] sugeriu o memorial, porque antes era só “ouvir”. A ideia inicial era:
“Ouça-se. Vamos pesquisar. Vamos te escutar e estruturar interesses,
objetos de pesquisa”... dificuldades que eles estivessem apresentando.
Então, era uma coisa muito mais de volição, vamos dizer assim, do que
propriamente uma coisa técnica. Só que é claro que isso iria aparecer. E aí
foi sistematizado. Todo mundo trabalha “o tema e eu”, todo mundo trabalha o
memorial... (Vera Placco, professora).

A produção do “tema e eu” e do “tema e os outros” é, portanto, central na tutoria.
Trata-se de uma atividade realizada por todos os grupos, na qual buscam-se respeitar
os ritmos e os tempos de cada mestrando, em sua elaboração.
A última versão dos textos é entregue à coordenação do Formep, de modo a
auxiliar na atribuição de orientadores aos mestrandos, de acordo com as linhas de
pesquisa e centros de interesse.
Portanto, no momento em que os mestrandos recebem seus orientadores, o
projeto de pesquisa já se encontra minimamente delineado, isto é, com a temática
demarcada e a revisão bibliográfica realizada.
Com relação à participação dos mestrandos nos encontros de tutoria, a
professora Marli André, na entrevista concedida, aponta que, no início, eles:
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[...] demoraram um pouco para entender que aquilo era parte obrigatória do
curso. Então, isso foi algo que levou um certo tempo para se estabelecer
também; de acostumar com a ideia de que a tutoria não era uma coisa eletiva,
mas era parte da proposta curricular nossa e da própria proposta do curso
como um todo (Marli André, professora).

No entanto, três anos após o início da tutoria no Formep (2013-2016), André at
al. (2016, p. 47) apontam que, em pesquisa realizada, todos os mestrandos
participantes, sem exceção, “declararam a importância da tutoria para o seu
aprendizado e destacaram um conjunto de aspectos para justificar sua afirmação”. Os
aspectos destacados por eles estão relacionados às contribuições da tutoria para o
desenvolvimento do projeto de pesquisa, desde o auxílio oferecido para a definição
do tema de estudo, passando por orientações para o desenvolvimento das etapas da
pesquisa e as trocas que permitiram diferentes olhares para os diversos temas
(ANDRÉ et al., 2016).
André (2016a, p. 32), em artigo publicado sobre a formação do pesquisador da
prática pedagógica, a partir da experiência que vem sendo realizada no Formep,
afirma que:
Os encontros [de tutoria] realizados entre alunos e tutores têm se constituído
num espaço rico de trocas, de criatividade; espaço em que ambos se dispõem
a aprender juntos sobre como se desenvolve um trabalho que toma a prática
profissional como objeto de investigação. Além disso, a proposta de trabalho
da tutoria tem possibilitado que os mestrandos do FORMEP – que são
professores formadores – adentrem o ambiente acadêmico e conheçam sua
dinâmica e as condições exigidas para a produção de um trabalho científico.

Nessa direção, observamos que, turma a turma, semestre a semestre, a tutoria foi
se estruturando de tal forma que hoje, a exemplo de todas as atividades realizadas no
Formep, ela também se constitui um espaço “do pensar e do fazer crítico-reflexivo” (Ibid.,
p. 32), compartilhado por todos os que dela participam, configurando-se como uma
“experiência inovadora e compartilhada de formação” (Ibid., p. 32).
Ciente da importância dessa atividade e do fato de que, com o passar do tempo,
tutores experientes deixam de participar da tutoria – ou porque assumem outros
compromissos em seu Programa de Pós-Graduação, ou porque precisam se dedicar
à produção de suas teses e dissertações – e novos colegas passam a integrar o grupo
de tutores, a coordenação do Formep propôs, em reunião de Colegiado ocorrida no
final do 1º semestre de 2017, que fosse realizado um curso de formação de tutores, o
primeiro na história do Programa.
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A proposta foi muito bem recebida pelos membros do Colegiado e o curso,
planejado e preparado pela coordenação do Formep, com a colaboração de duas extutoras, aconteceu nos dias 1 e 3 de agosto de 2017, nas dependências da PUC-SP,
com carga-horária de oito horas.
O curso contou a presença e a participação de aproximadamente 15 pessoas,
dentre coordenação, professores, tutores (iniciantes e experientes) e ex-tutores do
Programa.
No primeiro dia de formação, três professoras discorreram sobre os seguintes
temas: Proposta curricular do Formep, O papel do tutor e O gênero “pesquisa”. No
segundo dia, uma professora tratou do “Tema e eu”, sob a perspectiva da teoria, numa
abordagem sócio-histórico-cultural, e três ex-tutores discorreram sobre “O tema e eu”,
sob a perspectiva da prática. O curso foi encerrado com a elaboração do cronograma
de trabalho da tutoria para o semestre que estava se iniciando.
Humberto Silva, que acompanhou toda a organização do referido curso, aponta
a relevância desse acontecimento para o Formep:
O que faltava era ter um curso específico, porque vocês conversavam entre
si, mas não tinha o que começou a acontecer a partir desse ano, que foi
aquele curso maravilhoso que vocês tiveram [...], que foi realizado no meio
desse ano [agosto de 2017] [...] ele escutou os tutores, as necessidades
que... que vocês precisavam, para atender os alunos [...]. Muitos [tutores] já
tinham a experiência, como eu já disse, de orientação, mas muitos não tinham
(Humberto Silva, assistente de coordenação).

Para finalizarmos este capítulo, destacamos que, a nosso ver, a sistematização
da tutoria e sua concretização como atividade curricular do Formep só foi possível
graças ao esforço conjunto de todos os nela envolvidos: coordenação, professores,
tutores, mestrandos e assistente de coordenação do Programa.
Dando continuidade, no próximo capítulo, abordaremos o quadro teórico que
fundamenta esta pesquisa.
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Neste capítulo, apresentaremos o quadro teórico que fundamenta esta
pesquisa. Iniciaremos com a breve exposição do histórico da tutoria acadêmica entre
pares41, da Antiguidade aos dias atuais, seguida de algumas definições dessa
prática. Após, apresentaremos a concepção de tutoria adotada nesta pesquisa e
teorizaremos acerca das ideias-chave que são centrais neste estudo, quais sejam:
aprendizagem do adulto; aprendizagem entre iguais; trabalho coletivo-colaborativo;
aprendizagens fundamentais na vida e na atuação profissional; interação social; e
zona de desenvolvimento iminente (ZDI).

3.1 Breve histórico da tutoria acadêmica entre pares

Duran e Vidal (2007), apoiados em estudos realizados por Melero e Fernández
(1995), Topping (1988) e Wagner, L. (1990), realizaram um breve retrospecto da
história da “tutoria entre iguais”, no qual apontam que os primeiros indícios dessa
prática remontam à Idade Antiga, quando Quintiliano (35 d.C. – 100 d.C.), no instituto
de oratória, em Roma, “reconhecia que o novo aprendiz é o melhor professor”
(DURAN; VIDAL, 2007, p. 40).
No entanto, segundo os autores, é somente a partir do século XVI que podemos
observar uma primeira sistematização da tutoria entre iguais: Johannes Sturm, por
exemplo, criador do gymnasium, na Alemanha, “mandava um aluno ensinar um grupo
de 10; Trotzendorf [na Polônia] ensinava estudantes que, por sua vez, ensinavam os
pequenos; os jesuítas organizavam as aulas em grupos também de 10 com um aluno
como porta-voz” (Ibid., p. 40).
No século XVII, Charles Hoole, na Inglaterra, dizia que os alunos mais capazes
deveriam ajudar “a si mesmos, dando assistência aos mais fracos”, enquanto
Comenius, na República Checa, afirmava que quem ensinava ao outro, ensinava a si
mesmo (Ibid., p. 41).

Neste estudo, optamos pelo uso do termo “tutoria acadêmica entre pares”, no entanto, por vezes,
poderemos empregar “tutoria entre iguais” (DURAN; VIDAL, 2007) ou “tutoria entre estudantes”
(FRISON, 2012), a depender da citação (direta ou indireta) utilizada.
41
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De acordo com Duran e Vidal (2007), a origem moderna da tutoria, isto é, sua
prática nos moldes semelhantes ao que conhecemos hoje, passou a ocorrer apenas
no século XIX, quando Andrew Bell, na Escócia, “organizava os alunos promovendoos a tutores de seus colegas”. O método de Bell foi desenvolvido e disseminado por
Joseph Lancaster, que o consolidou “no âmbito anglo-saxão com o nome de sistema
monitorial, na Grã-Bretanha, e de ensino mútuo, nos Estados Unidos” (Ibid., p. 41).
Os autores apontam que, embora outras experiências de tutoria entre iguais
tenham se desenvolvido na França, na Inglaterra, na Suíça e na Rússia czarista, foi
na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos que essa atividade se intensificou de forma
sistemática, sendo amplamente utilizada até os dias de hoje, em todos os níveis de
ensino e áreas curriculares.
Embora os autores, apoiados em Melero e Fernández (1995), afirmem que “nos
países mediterrâneos, a tutoria entre iguais, apesar de seu grau de existência, não
adquiriu relevância na criação de oportunidades educativas entre a população escolar”
(Ibid., p. 41), Frison (2012, p. 223) aponta que, atualmente, na Espanha, “a tutoria está
sendo implementada em diferentes cursos, principalmente na educação”.
Quanto às experiências de tutoria no Brasil, a autora menciona que, “na
Educação Básica, a experiência de orientação pedagógica/escolar é considerada uma
forma de tutoria” (FRISON, 2012, p. 223).
Com relação à tutoria acadêmica no ensino superior, Frison (2012) aponta que
esta ocorre sob a forma de orientação de trabalhos acadêmicos (monografias,
dissertações, teses), “individualmente ou em grupo, através de universitários ou de
professores [orientadores]. O trabalho é feito tendo presente a necessidade de
desenvolvimento de competências acadêmicas ou profissionais” (Ibid., p. 225).
Ainda com relação à tutoria no ensino superior, a autora cita o Programa de
Educação Tutorial (PET), criado pelo Ministério da Educação, instituído pela Lei nº
11.180/2005 e regulamentado pelas Portarias nº 3.385/2005, nº 1.632/2006 e nº
1.046/2007.
O PET destina-se “a fomentar grupos de aprendizagem tutorial mediante a
concessão de bolsas de iniciação científica a estudantes de graduação e bolsas de
tutoria a professores tutores de grupos do PET” (BRASIL, 2005, art. 12).
O objetivo geral do Programa é:
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Promover a formação ampla e de qualidade acadêmica dos alunos de
graduação envolvidos direta ou indiretamente com o programa, estimulando
a fixação de valores que reforcem a cidadania e a consciência social de todos
os participantes e a melhoria dos cursos de graduação (BRASIL, 2006, p. 7).

O PET está presente em diversas Instituições de Ensino Superior (IES),
públicas e particulares, de todo o Brasil e é direcionado a alunos regularmente
matriculados em cursos de graduação. Em 2010, o Programa contava com 400 grupos
de orientação acadêmica, envolvendo 4.274 alunos bolsistas e 400 professores
tutores (um para cada grupo de pesquisa), segundo informações do Ministério da
Educação42.
Já no âmbito da pós-graduação stricto sensu brasileira, a tutoria acadêmica
entre pares realizada no Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação:
Formação de Formadores (Formep), da PUC-SP, configura-se como uma “experiência
inovadora” (ANDRÉ, 2016a, p. 32), conforme vimos nos capítulos 1 e 2, uma vez que,
até o presente momento, não tivemos conhecimento de iniciativas semelhantes a esta,
no referido âmbito de ensino.
Após este breve retrospecto da história da tutoria acadêmica entre pares,
apresentaremos, a seguir, algumas definições de tutoria, propostas por diferentes
autores, bem como as ideias-chave que serão discutidas ao longo deste capítulo.

3.2 Ampliação da concepção de tutoria acadêmica entre pares, a partir de
diferentes autores e perspectivas

Conforme apresentamos na Introdução deste trabalho, a tese que
defendemos nesta pesquisa é de que a prática de tutoria acadêmica entre pares
realizada no Formep caracteriza-se como um espaço coletivo-colaborativo de
trabalho e formação, gerador de aprendizagens mútuas (de conceitos, habilidades,
relações e atitudes), que pode contribuir com a trajetória acadêmica e profissional
dos sujeitos envolvidos, quais sejam, tutores e tutorados do Programa, nas
interações que estabelecem entre si.

42

Informações disponíveis em: <http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/32623>. Acesso em: 4
jan. 2018.
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Ao defini-la, temos claramente delimitado nosso objeto de estudo, que é a
referida prática de tutoria acadêmica, definida por André at al. (2016, p. 40 – Grifos
nossos), conforme citamos no capítulo 2, como:
[...] todo o conjunto de ações de orientação pessoal e acadêmica
desenvolvida por estudantes de pós-graduação mais experientes no
processo de inserção de alunos ingressantes em um curso de Mestrado
Profissional. [...] uma atividade sustentada pela aprendizagem entre
iguais, entendendo que ela pode ser um importante recurso pedagógico,
embora seja pouco explorado.

Embora tenhamos adotado nesta pesquisa a concepção de tutoria acadêmica
proposta por André et al. (2016), destacamos que outras definições encontradas na
revisão bibliográfica, apresentada no capítulo 1, contribuíram para que ampliássemos
nossa concepção de tutoria acadêmica entre pares e circunscrevêssemos alguns
aspectos importantes de nosso objeto de estudo, os quais fundamentaremos
teoricamente no decorrer deste capítulo.
Dentre tais definições, citaremos três (ARNAIZ, 2002; DURAN; VIDAL, 2007;
FRISON, 2012), as quais, a nosso ver, apresentam-se em consonância às ideias de
André et al. (2016) e são complementares a ela.
Iniciando por Arnaiz (2002, p. 16 – Grifos nossos), o autor define a atividade de
tutoria como “o conjunto das atuações de orientação pessoal, acadêmica e
profissional formulado pelos professores com a colaboração dos alunos e da
própria instituição”.
Frison (2012, p. 217), por sua vez, entende a tutoria “como uma estratégia de
ensino e aprendizagem, utilizada para potencializar a aprendizagem colaborativa,
realizada através da parceria entre alunos”.
A partir do conhecimento empírico que temos da tutoria acadêmica realizada
no Formep, advindo de nossa atuação como tutora, por um período de quatro
semestres consecutivos, entendemos que há, nas definições de Arnaiz (2002) e
Frison (2012), dois elementos que, a nosso ver, podem ser agregados à definição de
André et al. (2016): a participação dos professores na tutoria, sob a forma de
organização e acompanhamento do trabalho realizado pelos tutores, e o caráter
colaborativo da atuação destes para com seus colegas tutorados.
A terceira definição que queremos destacar é a proposta por Duran e Vidal
(2007, p. 40 – Grifos nossos), para quem a tutoria:
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[...] é uma modalidade de aprendizagem entre iguais baseada na criação
de duplas de alunos, com uma relação assimétrica (o papel de tutor e
tutorado deriva do diferente nível de competência sobre a matéria) e um
objetivo comum, conhecido e compartilhado (o ensino e a aprendizagem
de conteúdos curriculares), que se consegue por meio de um contexto de
relação exteriormente planejado.

Já a partir dessa definição, acreditamos que podemos agregar à proposta por
André et al. (2016) outros dois novos elementos: a (necessária) assimetria da
relação entre os pares e o objetivo comum da atividade de tutoria, que é a
aprendizagem das pessoas, isto é, dos sujeitos que dela participam.
A partir, então, da concepção de tutoria adotada nesta pesquisa, cujas ideias,
a nosso ver, podem ser complementadas pelas três definições que acabamos de
apresentar, e da tese que defendemos, temos circunscritas as ideias-chave que a
compõem, sobre as quais teorizaremos ao longo deste capítulo:
1. Os participantes da tutoria acadêmica realizada no Formep – tutores e
tutorados – são todos adultos, pós-graduandos de uma mesma
instituição de ensino superior;
2. Por serem todos estudantes, mantêm entre si uma relação de
“igualdade” no processo de tutoria, isto é, uma relação entre pares;
3. Essa relação, no entanto, embora de “igualdade”, não é “simétrica”, pois
os participantes sempre terão diferentes níveis de conhecimento,
fazendo emergir a figura do par mais experiente, ou par avançado, não
apenas na relação tutor – tutorado, mas também nas relações tutor –
tutor e tutorado – tutorado;
4. Tais relações estão baseadas na colaboração e têm como objetivo
comum a aprendizagem (de conceitos, habilidades, relações e
atitudes) das pessoas que participam da atividade de tutoria.
Dito isso, passaremos à discussão das ideias-chave destacadas em negrito,
iniciando pelas características da aprendizagem do adulto.

3.3 O adulto aprendiz: experiências significativas, intencionalidade e construção
grupal no centro das aprendizagens

A concepção de aprendizagem adotada nesta pesquisa está apoiada nas ideias
de Placco e Souza (2006, p. 86), que a concebem como “um processo de apropriação
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de conhecimentos como fatos, eventos, relações, valores, gestos, atitudes, modos de
ser e de agir, que promovem no sujeito novas possibilidades de pensar e de se inserir
em seu meio”, e de Vigotski (2007, 2009), para quem a aprendizagem ocorre,
principalmente, a partir de interações sociais, com a ajuda de sujeitos mais
experientes.
Dito isso, talvez, a primeira pergunta que devamos nos fazer é: a quem nos
referimos quando dizemos “os sujeitos desta pesquisa”, ou “os participantes desta
pesquisa”? Quem são eles? Já se sabe que são tutores e tutorados do Formep, cuja
“caracterização” será apresentada no próximo capítulo, dos procedimentos
metodológicos, mas o que pode ser dito a seu respeito, neste momento?
Apoiando-nos em Placco e Souza (2006), nossa resposta é: são sujeitos
adultos, concretos, envolvidos em sua realidade de vida, atuantes em um contexto
profissional educacional, no qual se manifestam de maneira única e singular, dadas
as experiências e os elementos que os constituem. Considerando que esses sujeitos,
adultos, participam de uma atividade formativa – a tutoria acadêmica –, é de se supor
que muito nos interessa saber (e fazer saber) como aprendem, tendo em vista as
características da aprendizagem do adulto, segundo Placco e Souza (2006).
Nessa direção, as autoras destacam quatro aspectos importantes da
aprendizagem do adulto: a experiência, o significativo, o proposital e a deliberação.
A experiência, segundo as autoras, “é o ponto de partida e de chegada da
aprendizagem” (Ibid., p. 19). Isso ocorre porque o adulto, em sua vivência, acumula
resultados de experiências que lhe foram significativas, os quais desencadeiam
relações com o “novo”, com o que se lhe apresenta, gerando novos resultados, novas
ideias, em um movimento “permanente e dialético” (Ibid., p. 23).
Quando falam em “experiências significativas”, Placco e Souza (2006, p. 19)
referem-se ao fato de que, para o adulto, “aprender envolve uma interação de
significados cognitivos e afetivos. O que foi aprendido tem de fazer sentido para o
sujeito, no contexto de suas aprendizagens e de seus conhecimentos”. Em outras
palavras: “Só fica o que significa” (Ibid., p. 38).
Dessa forma, segundo as autoras, o processo de aprendizagem do adulto
envolve sempre uma escolha deliberada, ou seja, para que o adulto aprenda, ele
precisa querer aprender; precisa ver propósito em determinada aprendizagem, seja
porque reconhece uma necessidade, “uma carência a superar”, ou “algo específico a
desenvolver” (Ibid., p. 19). É preciso, portanto, que o adulto aprendiz tenha um
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objetivo, “algo que envolveria a consciência, no sentido de estar consciente do que se
busca e dos movimentos que se está empreendendo na direção desses objetivos”
(PLACCO; SOUZA, 2006, p. 19).
Além dessas quatro caraterísticas, as autoras apontam outra peculiaridade
bastante importante na aprendizagem do adulto: ela decorre de uma construção
grupal, “a partir do confronto e do aprofundamento de ideias” (Ibid., p. 23).
Nas palavras das autoras:
[...] é só no grupo que ocorre a interação que favorece a atribuição de
significados, pela confrontação dos sentidos. Significados, da ordem do
público; sentidos, da ordem do privado. No coletivo, portanto, os sentidos
construídos com base nas experiências de cada um circulam e
conferem ao conhecimento novos significados, agora partilhados (Ibid.,
p. 20 – Grifos nossos).

Segundo Placco e Souza (2006), a aprendizagem do adulto envolve, portanto,
atribuir significações43, engendrar relações e mobilizar experiências vividas, a
partir da interação que ele estabelece com o outro, com os outros, no grupo, aqui
entendido como “o encontro de pessoas que, movidas por necessidades semelhantes,
se implicam no desenvolvimento de ações para atingir objetivos e metas comuns”
(Ibid., p. 83 – Grifo das autoras).
A partir dessa definição de “grupo”, podemos afirmar que, na tutoria acadêmica
realizada no Formep, tutores e tutorados, de fato, formam verdadeiros grupos de
trabalho, uma vez que se encontram frequente e regularmente, interagem
(presencialmente e a distância) e, juntos, desenvolvem ações que culminarão na
realização das atividades propostas pela coordenação do Programa: a produção dos
textos “o tema e eu” (no primeiro semestre) e “o tema e os outros” (no segundo
semestre).
Nessa interação grupal, além de estarem implicados “no desenvolvimento de
ações para atingir objetivos e metas comuns” (Ibid., p. 83), tutores e tutorados
assumem um compromisso mútuo na realização das atividades, o que, a nosso ver,
confere à tutoria um caráter colaborativo, além de coletivo. Nesse sentido,
entendemos que trabalhar de forma coletiva-colaborativa é mais que “fazer junto”; é

Segundo Aguiar et al. (2009, p. 61), significação, como “capacidade/atividade humana”, refere-se “ao
processo de constituição do pensamento e, desse modo, de constituição dos significados e dos
sentidos”. Em outras palavras, podemos entender significações como a articulação de sentidos e
significados.
43
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“fazer junto, em benefício de” (de uma pessoa, um grupo, um projeto, uma
comunidade).

3.4

Trabalho

coletivo-colaborativo:

rompendo

o

“isolamento

do

individualismo”44

Nessa direção, Duran e Vidal (2007), pesquisadores espanhóis e estudiosos
da aprendizagem entre iguais, ao apresentarem uma proposta prática de trabalho
baseada na “tutoria entre iguais”45, trazem para esta pesquisa conceitos que vão ao
encontro de nossa última afirmação.
Os autores consideram a tutoria entre iguais como um “método de ensino”, ou
um “método de aprendizagem cooperativa”, que “se beneficia de dois recursos com
frequência menosprezados [...] pela escola tradicional ou seletiva”: o poder de
colaboração entre os alunos e a diferença de níveis dentro da aula (Ibid., p. 14 –
Grifos nossos).
Com relação à colaboração, os autores veem no ensino entre iguais a
possibilidade de ajuda e aprendizagem mútua entre os estudantes, evidenciando
que o professor não é o único detentor do saber, e que é possível, portanto, “mobilizar
a capacidade mediadora dos alunos” (Ibid., p. 14), utilizando-a como um recurso que,
combinado com outros, contribui com a tarefa docente.
Quanto às diferenças de nível de conhecimento entre os alunos, os autores
consideram-nas algo “natural e saudável”, a partir das quais se obtém “um benefício
pedagógico” (Ibid., p. 15).
Dessa forma, a colaboração está baseada justamente nas diferenças
existentes entre os estudantes, ou seja:
[...] sem diferenças entre alunos não se pode realizar aprendizagem
cooperativa. A diversidade, inclusive a de níveis de conhecimentos, [...]
é vista como algo positivo que funciona a favor da tarefa docente, tendo
como finalidade que cada aluno aprenda com os demais e se sinta
responsável tanto por sua própria aprendizagem quanto pela de seus
companheiros (Ibid., p. 15 – Grifos nossos).

44

Termo emprestado de Imbernón (2009, p. 58).
Embora a proposta dos autores seja direcionada para a educação básica (anos finais do ensino
fundamental e ensino médio) e não para a educação superior, especificamente a pós-graduação,
âmbito de nossa investigação, consideramos os fundamentos apresentados pelos autores bastante
relevantes para esta pesquisa.
45
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Nas primeiras páginas do texto de Duran e Vidal (2007), notamos que os
autores utilizam, por vezes, o termo cooperação, por vezes, o termo colaboração,
aparentemente como sinônimos. No entanto, à medida que a leitura avança, nos
deparamos justamente com a colocação dos autores acerca da falta de consenso, na
literatura, quanto ao uso desses termos. Assim, os autores assumem um
posicionamento, optando pelo uso de cooperação como conceito geral, ou, nas
palavras dos autores, em sua versão “guarda-chuva” (Ibid., p. 30).
Nessa direção, uma vez que não nos satisfazia caracterizarmos a tutoria
acadêmica em foco apenas como um espaço coletivo de trabalho e formação,
consultamos outros autores, em busca de uma distinção clara entre os termos
cooperação e colaboração, até para decidirmos qual deles utilizaríamos nesta pesquisa.
Foi então que, após algumas leituras, nos deparamos com Boavida e Ponte
(2002), que nos trouxeram uma primeira explicação satisfatória daquilo que
buscávamos. Apoiando-se em Wagner, J. (1997) e Day (1999), explicam que as
considerações tecidas por esses autores:
[...] são consistentes com a análise dos significados de laborare (trabalhar) e
operare (operar) que, juntamente com o prefixo co, entram na constituição
das palavras colaborar e cooperar. De facto, embora na vida corrente estas
palavras [colaborar e cooperar] sejam frequentemente usadas como
sinónimos [...] há uma diferença de alcance entre trabalhar [laborar] e operar.
Operar é realizar uma operação, em muitos casos, relativamente simples e
bem definida; é produzir determinado efeito; funcionar ou fazer funcionar de
acordo com um plano ou sistema. Trabalhar é desenvolver actividade para
atingir determinados fins; é pensar, preparar, reflectir, formar, empenhar-se.
[...] a realização de um trabalho em conjunto, a colaboração, requer uma
maior dose de partilha e interacção do que a simples realização conjunta
de diversas operações, a cooperação (Ibid., p. 4 – Grifos nossos).

No Brasil, Fiorentini (2004) destaca que Boavida e Ponte (2002) ajudam a
esclarecer etimologicamente os significados dos termos cooperação e colaboração, e
explica que:
Embora as denominações cooperação e colaboração tenham o mesmo
prefixo co, que significa ação conjunta, elas diferenciam-se pelo fato de a
primeira ser derivada do verbo latino operare (operar, executar, fazer
funcionar de acordo com o sistema) e a segunda de laborare (trabalhar,
produzir, desenvolver atividades tendo em vista determinado fim)
(FIORENTINI, 2004, p. 50 – Grifos nossos).
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Como podemos perceber, os significados dos verbos operar e trabalhar, a partir
de sua origem latina (operare e laborare), muito nos dizem acerca dos termos
cooperação e colaboração. Conforme aponta Fiorentini (2004, p. 50 – Grifos do autor):
[...] na cooperação, uns ajudam os outros (co-operam), executando tarefas
cujas finalidades geralmente não resultam de negociação conjunta do grupo,
podendo haver subserviência de uns em relação a outros e/ou relações
desiguais e hierárquicas. Na colaboração, todos trabalham conjuntamente
(co-laboram) e se apóiam mutuamente, visando atingir objetivos comuns
negociados pelo coletivo do grupo. Na colaboração, as relações, portanto,
tendem a ser não-hierárquicas, havendo liderança compartilhada e coresponsabilidade pela condução das ações.

Em consonância com as ideias de Boavida e Ponte (2002), Forte (2009),
apoiando-se também em diversos autores, conclui, em sua pesquisa de doutorado,
que:
[...] a colaboração requer uma maior partilha e interacção entre os vários
participantes, indo mais além do que uma simples cooperação onde a
realização conjunta de diversas actividades não pressupõe os mesmos
objectivos e interesses partilhados por todos os elementos (FORTE, 2009, p.
131 – Grifos nossos).

Partilha, interação, trabalho conjunto, apoio mútuo e objetivos comuns entre os
participantes de um grupo são, portanto, aspectos que sobressaem na concepção de
colaboração apresentada por Boavida e Ponte (2002) e Forte (2009), concepção que
assumimos nesta pesquisa, quando caracterizamos a tutoria acadêmica entre pares
realizada no Formep como um espaço coletivo-colaborativo de trabalho e formação.
Ainda com relação à colaboração, consideramos relevante para esta pesquisa
apontarmos mais algumas contribuições de Fiorentini (2004) e também de Imbernón
(2009).
Fiorentini (2004) expõe que são aspectos constitutivos do trabalho colaborativo:
a voluntariedade, a identidade, a espontaneidade, a corresponsabilidade, o apoio e o
respeito mútuo.
Segundo o autor, “um grupo autenticamente colaborativo é constituído por
pessoas voluntárias, no sentido de que participam do grupo espontaneamente, por
vontade própria, sem serem coagidas ou cooptadas por alguém a participar”
(FIORENTINI, 2004, p. 52-53 – Grifos nossos).
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O autor explica que, em algumas situações, as pessoas são obrigadas a
participar de grupos de trabalho, ou de estudo, por exemplo. Nesses casos, o trabalho,
embora coletivo, não é colaborativo, mas poderá vir a ser, conforme explica Fiorentini
(2004, p. 53):
[...] à medida que seus integrantes vão se conhecendo e adquirem e
produzem conjuntamente conhecimentos, os participantes adquirem
autonomia e passam a auto-regular-se e a fazer valer seus próprios
interesses, tornando-se, assim, grupos efetivamente colaborativos.

O autor aponta que vários são os motivos que levam à formação de um grupo,
e que a escolha por determinado grupo, ou mesmo pela constituição de um, é
influenciada pela identificação entre seus integrantes, o que não significa “a presença
de sujeitos iguais [...] mas de pessoas dispostas a compartilhar espontaneamente algo
de interesse comum” (Ibid., p. 54), como experiências, dúvidas, problemas.
Ao falar sobre o aspecto corresponsabilidade, o autor destaca que, no
trabalho colaborativo, todos os integrantes “assumem a responsabilidade de cumprir
e fazer cumprir os acordos do grupo, tendo em vista seus objetivos comuns” (Ibid., p.
56).
Mesmo contando com a participação voluntária, a identificação e a
corresponsabilidade de seus integrantes, um grupo poderá passar por conflitos (e
certamente passará), razão pela qual “necessita ser flexível e estar preparado para
rever acordos”, conforme aponta Fiorentini (2004, p. 56).
Por fim, o autor destaca que o apoio (intelectual, técnico ou afetivo) e o
respeito mútuo entre os membros de um grupo são fundamentais para seu sucesso
e sua sobrevivência. Nessa perspectiva, o ambiente:
[...] tende a tornar-se franco e aberto à crítica construtiva, sem que alguém
imponha como verdade única seu ponto de vista [...]. Sabendo que pode contar
com o apoio do colega, ninguém teme em compartilhar com o grupo algum
fracasso ou tentativa malsucedida de mudança da prática [...] (Ibid., p. 56).

Segundo Fiorentini (2004, p. 58), aspectos como “ação e reflexão
compartilhadas, diálogo, negociação, confiança mútua” também devem ser
considerados como constitutivos do trabalho colaborativo, uma vez que, se
analisarmos seus sentidos, veremos que estão presentes nos aspectos ora
apresentados, implícita ou explicitamente.
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Em consonância com os autores citados, Imbernón (2009), ao discutir sobre a
formação permanente de professores, destaca o papel da colaboração em formações
que visem a romper “o isolamento do individualismo” (Ibid., p. 58), nas quais devem
estar presentes o diálogo, o debate, o consenso não imposto, a indagação
colaborativa, o respeito às diferenças.
O autor também ressalta a importância de se criar, nesses espaços formativos,
um clima afetivo, que propicie a reflexão, a participação, o compartilhamento de
problemas, fracassos e êxitos, a escuta ativa, a comunicação.
Para Imbernón (2009, p. 61), o trabalho colaborativo implica compromisso e
responsabilidade mútuos, tendo em vista que: “Cada membro do grupo é responsável
tanto por sua aprendizagem como pela dos demais”.
Desse modo, a partir das contribuições de Boavida e Ponte (2002), Fiorentini
(2004), Forte (2009) e Imbernón (2009), ratificamos que o termo colaboração, com
todos os significados, as características e os aspectos pontuados por esses autores,
é o que, para nós, melhor caracteriza o trabalho coletivo realizado na tutoria
acadêmica foco deste estudo.
3.5 Aprendizagens fundamentais na vida e na atuação profissional: “aprender a
conhecer, a fazer, a viver juntos e a ser”46

Na perspectiva da colaboração, Frison (2012), ao apresentar uma intervenção
pedagógica, com ênfase no trabalho de tutoria, realizada entre estudantes de
Pedagogia de uma universidade pública brasileira, remete-nos ao Relatório para a
Unesco da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI (DELORS et
al., 2006), o qual, de acordo com a autora:
[...] evidenciou que a educação se sustentará, na contemporaneidade, sob
a égide de pilares em que a construção de saberes e fazeres não mais
acontecerá de modo isolado e individualizado, mas com ênfase na
convivência e na parceira (FRISON, 2012, p. 218 – Grifos nossos).

Duran e Vidal (2007, p. 17 – Grifos nossos), remetendo-se ao mesmo Relatório,
apontam que:

46

Termos emprestados de Delors et al. (2006, p. 90).
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[...] a cooperação é, em si mesma, uma aprendizagem verdadeiramente
funcional na nova sociedade do conhecimento. A substituição do conceito
de qualificação pelo de competência, como nota a Comissão da Unesco para
a Educação do Século XXI (UNESCO, 1996), situa a cooperação (dentro do
aprender a viver juntos) entre as quatro capacidades básicas que a educação
deve proporcionar: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver
juntos e aprender a ser.

Os “pilares” mencionados por Frison (2012), ou as “capacidades básicas”
citadas por Duran e Vidal (2007), sabemos, referem-se aos quatro pilares do
conhecimento, amplamente discutidos em nosso país, nas últimas duas décadas,
sobre os quais, de acordo com Delors et al. (2006, p. 90), deve basear-se a “educação
ao longo de toda a vida”:
 aprender a conhecer, isto é, adquirir os instrumentos da compreensão;
 aprender a fazer, para agir sobre o meio envolvente;
 aprender a viver juntos, a fim de participar e cooperar com os outros em
todas as atividades humanas;
 finalmente, aprender a ser, via essencial que integra as três precedentes.

Embora Delors et al. (2006) descrevam e discutam cada uma dessas
aprendizagens, denominadas por eles “aprendizagens fundamentais”, evidenciando
que há uma distinção entre elas, eles ressaltam que “estas quatro vias do saber
constituem apenas uma, dado que existem entre elas múltiplos pontos de contato, de
relacionamento e de permuta” (Ibid., p. 90).
Explicam, ainda, que, nessa concepção de “educação ao longo de toda a vida”,
esses quatro pilares “não se apoiam, exclusivamente, numa fase da vida ou num único
lugar” (Ibid., p. 101), o que nos leva a depreender que as diferentes aprendizagens
devem estar presentes em qualquer nível de ensino, da educação infantil à educação
superior, inclusive na pós-graduação.
Nessa direção, consideramos pertinente a discussão de Delors et al. (2006)
nesta pesquisa, pois entendemos que a tutoria acadêmica foco deste estudo
constitui-se, conforme afirmamos na tese defendida, em um espaço que, por sua
característica coletivo-colaborativa (saber viver junto), é gerador de aprendizagens
mútuas, quais sejam: de conceitos (saber), habilidades (saber fazer), relações
(saber viver junto) e atitudes (saber ser).
Nessa perspectiva, fazendo um paralelo entre o que apresentamos na tese e o
que propõem Delors et. al. (2006): a aprendizagem de conceitos relaciona-se ao
“aprender a conhecer”; a aprendizagem de habilidades, ao “aprender a fazer”; a
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aprendizagem de relações, ao “aprender a viver juntos” e a aprendizagem de
atitudes, ao “aprender a ser”.

3.6 Aprendizagem entre iguais: conhecimentos construídos nas interações que
se estabelecem

Com relação aos fundamentos teóricos e aos princípios conceituais que
sustentam a aprendizagem entre iguais, Duran e Vidal (2007, p. 19) comentam que a
psicologia da educação “ainda não dispõe de um marco conceitual, claro e integrador,
capaz de explicar os mecanismos que intervêm na aprendizagem entre iguais”, e
recorrem a Piaget e a Vygotsky para explicar como e por quê ela ocorre.
Em consonância com esses autores, Frison (2012, p. 218), ao explicar as
mudanças de paradigma ocorridas na educação, especificamente a transição do
modelo tradicional de escola para o modelo reflexivo, “centrado em um sujeito que
pensa, faz escolhas, decide, reflete” (Ibid., p. 219), aponta que isso se configurou
quando Piaget e Vigotski47 perceberam que os sujeitos exerciam papel ativo no
processo de aprendizagem.
Conforme apontam Duran e Vidal (2007), a teoria genética, derivada das ideias
de Piaget, concebe o sujeito como construtor de seu próprio conhecimento, resultado
da interação que estabelece com o outro. Nessa perspectiva, segundo os autores:
É a interação entre iguais que produz o confronto de pontos de vista
moderadamente divergentes que se traduz, por um lado, no conflito social
que provocará uma melhora da comunicação, uma conscientização e um
reconhecimento do ponto de vista dos demais; e, por outro, no conflito
cognitivo, decisivo para que o sujeito possa reexaminar as ideias próprias,
modificá-las e receber um retorno dos demais (DURAN; VIDAL, 2007, p. 20 –
Grifos nossos).

Com relação a Vigotski, Duran e Vidal (2007) ressaltam que o teórico
apresenta, em sua teoria histórico-cultural, outra ênfase quanto ao papel ativo
exercido pelos sujeitos, constituindo-se em um importante referencial para

47

Observamos, na literatura, que o sobrenome do psicólogo bielorusso Lev Semyonovich Vygotsky
encontra-se grafado de diferentes formas: Vigotski, Vygotski e Vygotsky. Nesta pesquisa, optamos pelo
uso da grafia mais encontrada, atualmente, nos livros escritos em língua portuguesa: Vigotski. No
entanto, as demais grafias poderão ser empregadas neste texto, a depender das citações (diretas ou
indiretas) e da bibliografia utilizadas.
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entendermos a aprendizagem entre iguais. Dessa forma, neste capítulo, deter-nosemos um pouco mais sobre as ideias de Vigotski, em razão de alguns de seus
conceitos serem centrais nesta pesquisa, em especial o de zona de desenvolvimento
iminente (ZDI)48 e sua aplicação nos contextos de formação.
A importância da teoria histórico-cultural para esta pesquisa está no fato de que
ela reforça o conceito de interação social como mecanismo para a aprendizagem e o
desenvolvimento humano (DURAN; VIDAL, 2007), interação que, conforme já afirmamos,
está presente na prática de tutoria acadêmica entre pares realizada no Formep.
Segundo Mateus (2009, p. 20), o desenvolvimento do pensamento de Vigotski
ocorreu em três fases principais, assim sintetizadas pela autora:
[...] a primeira fase, entre 1925 e 1930, em que a unidade de análise era a
atividade mediada por signos usados para controlar o comportamento; a
segunda [de 1930 a 1932], em que o uso de signos permitia a formação de
uma nova relação entre linguagem e memória; e a terceira, a partir de 1932
[até 1934, ano de morte de Vigotski], em que o princípio explanatório do
desenvolvimento encontrou-se na função da palavra como mediadora da
prática social.

De acordo com Wertsch e Tulviste (2013), todos os estudos realizados por
Vigotski, nas três fases de desenvolvimento de sua teoria, deram origem a seu
arcabouço teórico e mostram o entendimento do autor de que todo o
desenvolvimento humano se dá em dois planos: primeiro, no social; depois, no
mental, no psicológico, isto é, no individual. A esse processo Vigotski denominou
internalização. Nas palavras do autor:
Chamamos de internalização a reconstrução interna de uma operação
externa. [...]
[A internalização] consiste numa série de transformações.
a) Uma operação que inicialmente representa uma atividade externa é
reconstruída e começa a ocorrer internamente. [...]
b) Um processo interpessoal é transformado num processo intrapessoal. [...]
Todas as funções superiores 49 originam-se das relações reais entre
indivíduos humanos.

48

Ao longo deste capítulo, explicaremos nossa escolha pelo termo zona de desenvolvimento
iminente (ZDI) no lugar de zona de desenvolvimento imediato, próximo ou proximal, mais
comumente encontrados em diversos escritos. No entanto, cabe mencionar que esses outros termos
também estarão presentes neste estudo, em função das citações (diretas ou indiretas) utilizadas, nas
quais seus autores ou tradutores optaram por seu uso.
49 De acordo com Vigotski (2007), as funções superiores mentais são funções psíquicas tipicamente
humanas, como: percepção, atenção, memória e pensamento.
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c) A transformação de um processo interpessoal num processo intrapessoal
é o resultado de uma longa série de eventos ocorridos ao longo do
desenvolvimento. [...]
A internalização das atividades socialmente enraizadas e historicamente
desenvolvidas constitui o aspecto característico da psicologia humana [...]
(VIGOTSKI, 2007, p. 56-58 – Grifos do autor).

Wertsch e Tulviste (2013, p. 64) apontam que, dentre os construtos
vigotskianos relacionados às origens sociais do funcionamento mental, dois
“assumiram particular importância na psicologia evolutiva contemporânea no
Ocidente”: o de zona de desenvolvimento iminente (ZDI) – que, conforme dissemos,
constitui-se em um dos conceitos-chave utilizados nesta pesquisa – e o construto do
discurso egocêntrico e interior – que, por não dizer respeito diretamente ao nosso
objeto de estudo, não será tratado aqui. Ambos, ZDI e discurso egocêntrico e interior,
vale lembrar, estão “situados num arcabouço teórico global” (Ibid., p. 64).
Vigotski (2007, p. 97) define ZDI como sendo:
[...] a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma
determinar através da solução independente de problemas, e o nível de
desenvolvimento potencial, determinado através da solução de problemas
sob a orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros mais
capazes (Grifos do autor, em itálico. Grifo nosso, em negrito).

E explica que a ZDI:
[...] define aquelas funções que ainda não amadureceram, mas que estão em
processo de maturação, funções que amadurecerão, mas que estão
presentemente em estado embrionário. [...] O nível de desenvolvimento real
carateriza o desenvolvimento mental retrospectivamente, enquanto a zona de
desenvolvimento proximal carateriza o desenvolvimento mental
prospectivamente.
[...] aquilo que é zona de desenvolvimento proximal hoje será o nível de
desenvolvimento real amanhã [...] (VIGOTSKI, 2007, p. 98).

Dessa forma, entendemos que o nível de desenvolvimento real corresponde ao
que “já é”, e a ZDI, ao “vir a ser”. Para Vigotski (2009, p. 328), a ZDI tem, “para a
dinâmica do desenvolvimento intelectual e do aproveitamento, mais importância que
o nível atual do desenvolvimento” dos sujeitos.
É importante esclarecer, como explica o autor, que os processos de
aprendizagem e desenvolvimento50, na ZDI, não ocorrem de forma linear, pela simples
Para Vigotski (2007, p. 103), “aprendizado não é desenvolvimento; entretanto, o aprendizado
adequadamente organizado resulta em desenvolvimento mental e põe em movimento vários processos
50
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“transferência” de conhecimento do par mais experiente para o menos experiente,
mas de forma espiral, “passando por um mesmo ponto a cada nova revolução,
enquanto avança para um nível superior” (VIGOTSKI, 2007, p. 56).
Conforme aponta Szundy (2009, p. 100):
Mais do que uma zona proximal marcada pela distância entre os
conhecimentos já internalizados e aqueles que podem ser internalizados, o
que se observa é uma zona potencial caracterizada pelo embate, em que o
mais importante não é atingir um nível de desenvolvimento definido e préestabelecido, mas reconstruir continuamente os conceitos científicos51 em
apreciação e conflito na interação. Essa reconstrução pretende-se
ininterrupta na medida em que o processo reflexivo é um processo sempre
inacabado, marcado pelo porvir, ou seja, transcende a situação material do
diálogo para integrar as trajetórias profissionais e acadêmicas dos
participantes da interação.

De acordo com Magalhães (2009), o conceito de ZDI, pautado no materialismo
histórico e dialético, foi pensado para explicar a relação entre aprendizagem e
desenvolvimento. Segundo a autora, o objetivo de Vigotski era “salientar a não
separação entre teoria (conhecimento) e prática (ação) para realçar a relação recíproca
entre as ideias da mente humana e as condições de sua existência” (Ibid., p. 56).
Segundo Freitas (1994, p. 77 – Grifo nosso), o conceito de ZDI revela o
interesse de Vigotski “em como o indivíduo constrói um conhecimento partilhado”. O
autor estava interessado, portanto, na interação. Para ele, o sujeito “não é ativo, é
interativo” (Ibid., p. 77). Por essa razão, a ZDI constitui-se, para nós, nesta pesquisa,
em um dos conceitos-chave na discussão sobre a tutoria acadêmica entre pares
realizada no Formep, uma vez que tal prática caracteriza-se, a nosso ver, como um
espaço coletivo-colaborativo de trabalho e formação, gerador de aprendizagens
mútuas (de conceitos, habilidades, relações e atitudes), que pode contribuir com a
trajetória acadêmica e profissional dos sujeitos envolvidos, quais sejam, tutores e
tutorados do Programa, nas interações que estabelecem entre si. Tal afirmação, como
já se sabe, constitui a tese que defendemos neste estudo.

de desenvolvimento que, de outra forma, seriam impossíveis de acontecer. [...] o processo de
desenvolvimento progride de forma mais lenta e atrás do processo de aprendizado; desta sequenciação
resultam, então, as zonas de desenvolvimento proximal”.
51 Os conceitos científicos são aqueles desenvolvidos pelo indivíduo por meio da aprendizagem escolar
(instrução formal). Diferem-se dos conceitos espontâneos, que são desenvolvidos a partir da
experiência vivenciada pelo indivíduo no cotidiano, de forma espontânea, em sua interação com o meio
(VIGOTSKI, 2009).
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Assim como a interação, a colaboração, já discutida neste capítulo, também
está presente na obra de Vigotski, o qual, notoriamente, atribuiu-lhe importante
significado e relação com os conceitos de aprendizagem, desenvolvimento e ZDI,
conforme podemos constatar não apenas na definição de ZDI do autor, já
apresentada, mas também nos excertos a seguir:
Em colaboração, a criança se revela mais forte e mais inteligente que
trabalhando sozinha [...]. A possibilidade maior ou menor de que a criança
passe do que sabe fazer sozinha para o que sabe fazer em colaboração é o
sintoma mais sensível que caracteriza a dinâmica do desenvolvimento e o
êxito da criança. Tal possibilidade coincide perfeitamente com a sua zona de
desenvolvimento imediato (VIGOTSKI, 2009, p. 329 – Grifos nossos).
[...] o momento central para toda a psicologia da aprendizagem é a
possibilidade de que a colaboração se eleve a um grau superior de
possibilidades intelectuais, a possibilidade de passar daquilo que a criança
consegue fazer para aquilo que ela não consegue, por meio da imitação.
Nisto se baseia toda a importância da aprendizagem para o
desenvolvimento, e é isto o que constitui o conteúdo do conceito de zona
de desenvolvimento imediato (VIGOTSKI, 2009, p. 331 – Grifos nossos).
[...] aquilo que está situado na zona de desenvolvimento imediato em um
estágio de certa idade realiza-se e passa ao nível do desenvolvimento atual,
em uma segunda fase. Noutros termos, o que a criança é capaz de fazer hoje
em colaboração conseguirá fazer amanhã sozinha (VIGOTSKI, 2009, p. 331 –
Grifos nossos).

Antes de prosseguirmos, consideramos oportuno justificar nossa opção pelo
uso de zona de desenvolvimento iminente, neste estudo, e não proximal, próximo
ou imediato, termos também empregados por tradutores e estudiosos das obras de
Vigotski.
Ao buscarmos mais informações sobre o conceito de ZDI, entramos em contato
com a tese produzida por Prestes (2010), na qual a autora apresenta uma análise das
traduções das obras de Vigotski no Brasil.
Seu estudo traz uma rica discussão acerca da ZDI, apontando, logo de início,
que esse é um dos conceitos vigotskianos mais difundidos no mundo e também mais
banalizados, e que, no Brasil, a tradução do original russo (zona blijaichego razvitia)
segue

a

tradução

americana

(zone

of

proximal

development):

zona

de

desenvolvimento proximal.
Segundo a autora, o tradutor Paulo Bezerra, por sua vez, utiliza a palavra
imediato no lugar de proximal, no entanto a autora aponta que nenhuma dessas
duas palavras transmite “o que é considerado o mais importante quando se trata desse
conceito, que está ligado à relação existente entre desenvolvimento e instrução e à
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ação colaborativa de outra pessoa” (PRESTES, 2010, p. 168 – Grifo nosso). Quando
se usa uma destas palavras, imediato ou proximal:
[...] não se está atentando para a importância da instrução como uma
atividade que pode ou não possibilitar o desenvolvimento. Vigotski diz que
a instrução não é garantia de desenvolvimento, mas que ela, ao ser
realizada em uma ação colaborativa, seja do adulto ou entre pares, cria
possibilidades para o desenvolvimento (Ibid., p. 168 – Grifo nosso).

Prestes (2010, p. 173 – Grifos da autora) defende que “a tradução que mais se
aproxima do termo zona blijaichego razvitia é zona de desenvolvimento iminente,
pois sua característica essencial é a das possibilidades de desenvolvimento, mais do
que do imediatismo e da obrigatoriedade de ocorrência”.
Por essa razão, apoiando-nos nas contribuições de Prestes (2010), optamos
pelo emprego do termo zona de desenvolvimento iminente (ZDI) nesta pesquisa.
Dito isso, gostaríamos de ressaltar também que, embora o conceito de ZDI seja
comumente remetido por Vigotski, em seus escritos, à criança e ao cenário
essencialmente escolar, acreditamos que ele não se limite a eles, sendo, portanto,
possível sua aplicação em contextos de formação de adultos, por exemplo, na tutoria
acadêmica foco deste estudo, uma prática realizada por, para e com adultos.
Nessa direção, Newman e Holzman (1996) ressignificam o conceito de ZDI,
contemplando, em sua definição, o indivíduo, ou seja, a pessoa, em qualquer fase da
vida. Para os autores, a ZDI “é uma forma de vida na qual as pessoas, de modo
coletivo e relacional, criam aprendizagem que extrapola aquilo que qualquer indivíduo
no grupo poderia aprender sozinho” (Ibid., apud MATEUS, 2009, p. 21).
Outros autores também ressignificaram o conceito de ZDI, dentre os quais,
Magalhães (2009, p. 61 – Grifos nossos), que a compreende como “uma zona de ação
criativa, uma atividade transformadora ‘prático-crítica’, em que colaboração e
criticidade são imprescindíveis à possibilidade de criação de ‘novas trilhas’
(desenvolvimento)”.
A autora agrega ao conceito de ZDI um aspecto importante: a criticidade. Para
Magalhães (2009), apenas a colaboração não leva ao desenvolvimento dos membros
de um grupo. Para gerar mudanças, a prática coletiva precisa ser mais do que
colaborativa; precisa também ser crítica.
Nessa direção, a ZDI pode ser compreendida “como espaço dialético de
formação coletiva, de tensão, de contradições que geram conflitos, de ações

86

colaborativas, como um movimento constante de questionamento e compartilhamento
de novas criações” (MAGALHÃES, 2009, p. 62), que possibilite “aprendizagem não
de conteúdos específicos [mas também, entendemos nós], mas de novas
compreensões de como agir” (Ibid., p. 64).
Para finalizarmos este capítulo, destacamos que, a nosso ver, a criticidade
parece elevar a concepção de “espaços coletivo-colaborativos de trabalho e
formação” a outro patamar, o que nos aguça a pensar na tutoria acadêmica do Formep
sob essa perspectiva, em estudos futuros52.
No próximo capítulo, apresentaremos e descreveremos os procedimentos
metodológicos empregados nesta pesquisa.

52

Tendo em vista que estamos em vias de finalização desta pesquisa, por uma questão meramente de
tempo, não será possível uma investigação nesse sentido. Entretanto, apontamos tal possibilidade
como um desafio para nossos futuros estudos.
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Neste capítulo, descreveremos os procedimentos metodológicos empregados
nesta pesquisa. Para tanto, iniciaremos com a apresentação das características do
estudo e a retomada de informações relevantes, como o problema de pesquisa, a tese
defendida, os objetivos, as questões norteadoras e a justificativa para a sua
realização. Na sequência, faremos uma breve apresentação dos sujeitos, indicaremos
os métodos utilizados para a produção dos dados53 e, por fim, descreveremos os
procedimentos de análise adotados.

4.1 Características da pesquisa

André (2013, p. 97), ao discutir as abordagens qualitativas de pesquisa, afirma
que estas se fundamentam “numa perspectiva que concebe o conhecimento como um
processo socialmente construído pelos sujeitos nas suas interações cotidianas,
enquanto atuam na realidade, transformando-a e sendo por ela transformados”.
Nessa direção, o presente estudo fundamenta-se na perspectiva apresentada
por André (2013), configurando-se, portanto, como uma pesquisa de cunho qualitativo.
Quanto ao tipo de pesquisa realizada, a nosso ver, ela assumiu os contornos
de um estudo de caso, definido por Lüdke e André (1986, p. 17) da seguinte forma:
O estudo de caso é o estudo de um caso, seja ele simples e específico, como
o de uma professora competente de uma escola pública, ou complexo e
abstrato, como o das classes de alfabetização (CA) ou o do ensino noturno.
O caso é sempre bem delimitado, devendo ter seus contornos claramente
definidos no desenrolar do estudo. O caso pode ser similar a outros, mas é
ao mesmo tempo distinto, pois tem um interesse próprio, singular. [...] Quando
queremos estudar algo singular, que tenha um valor em si mesmo, devemos
escolher o estudo de caso.

As autoras, ao apresentarem as características fundamentais do estudo de
caso, destacam que este (Ibid., 1986, p. 18-21; 56-57):

Nesta pesquisa, utilizamos o termo “produção de dados”, em vez de “coleta de dados”, por
entendermos que os dados não estão prontos, disponíveis para serem “sacados” dos sujeitos, mas que
são, de fato, produzidos, elaborados pelos sujeitos, a partir das questões que lhes são apresentadas,
em um dado momento, e de suas reflexões acerca destas, por vezes até em interação com outros
sujeitos.
53
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1. Visa à descoberta;
2. Enfatiza a “interpretação em contexto”;
3. Busca retratar a realidade de forma completa e profunda;
4. Usa uma variedade de fontes de informação;
5. Revela experiência vicária e permite generalizações naturalísticas;
6. Procura representar os diferentes e às vezes conflitantes pontos de vista
presentes numa situação social;
7. Utiliza em seu relato uma linguagem e uma forma mais acessível do que
os outros relatórios de pesquisa;
8. Tem no pesquisador o principal instrumento de coleta de dados, que deve:


captar diretamente as informações importantes, à medida que
elas vão surgindo; e



manter-se ao mesmo tempo totalmente inserido na realidade que
está estudando, mas também destacado o suficiente para poder
estudá-la.

Pensando em uma maneira de analisarmos se tais características estariam
presentes ou não nesta pesquisa, elaboramos o quadro seguir, o qual decidimos
manter neste trabalho, por acreditarmos que a forma como está apresentado permite
uma melhor visualização de seu conteúdo e propicie um fácil entendimento:
Quadro 3 - Características de um estudo de caso (LÜDKE; ANDRÉ, 1986) nesta pesquisa
CARACTERÍSTICAS

1

2

Visa à descoberta

Enfatiza a “interpretação
em contexto”

SIM

NÃO

JUSTIFICATIVA

X

A revisão bibliográfica realizada (cap. 1) apontou para
uma escassez de estudos acerca da tutoria entre
pares, no âmbito da pós-graduação stricto sensu.
Além disso, expôs-se (cap. 2) que, embora a tutoria
acadêmica realizada no Formep já tenha sido
amplamente apresentada e discutida em artigos e
trabalhos científicos, ainda há muito a ser explorado
sobre essa prática, visto que se trata de uma
experiência relativamente nova, que teve início há
pouco mais de quatro anos.

X

Antes de se tratar da tutoria acadêmica em foco,
apresentou-se não apenas o processo de constituição
dessa prática – gênese, sistematização e
funcionamento no Programa –, mas também as
origens da pós-graduação brasileira, o percurso de
normatização e regulamentação dos cursos de
Mestrado Profissional no Brasil, a criação e ampliação
dos Mestrados Profissionais em Educação no País e
as origens do Formep, sua estrutura curricular e
organização acadêmica (cap. 2).
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X

A análise dos dados permitiu a investigação das
principais características da tutoria acadêmica
realizada no Formep e de suas possíveis
contribuições aos que dela participam. Permitiu,
ainda, o levantamento de aspectos favoráveis e
desfavoráveis ao processo de tutoria, bem como o
apontamento de possíveis mudanças e melhorias
para o aprimoramento dessa prática.

X

Para a produção dos dados, foram ouvidos diferentes
sujeitos, em diferentes momentos – tutores novos e
antigos; e mestrandos de diferentes turmas (com
tutoria concluída e em processo de tutoria) –
utilizando-se diferentes instrumentos e métodos
(questionários, grupos de discussão e entrevistas).
Para o resgate da história do Formep e da tutoria
acadêmica, foram consultados artigos, trabalhos
científicos e documentos (regulamento e relatórios),
e ouvidas duas professoras e o assistente de
coordenação do Programa.

5

Revela
experiência
vicária
e
permite
generalizações
naturalísticas

X

Apesar de a pesquisadora ter atuado como tutora no
Formep durante certo período e, portanto, ter
participado ativamente da experiência, dialogar com
outros tutores e com tutorados permitiu-lhe um novo
olhar para a tutoria, uma nova e vicária experiência,
em decorrência da possibilidade de reflexão e
observação desses outros olhares.
Não se buscou neste estudo uma generalização
estatística, probabilística, nem se obter uma
“amostragem”. No entanto, a análise qualitativa dos
dados produzidos permitiu que se chegasse às
conclusões que serão apresentadas no capítulo 5 e
nas Considerações Finais deste trabalho.

6

Procura representar os
diferentes e às vezes
conflitantes pontos de
vista presentes numa
situação social

X

A análise dos dados buscou apontar: aspectos
recorrentes, inusitados, pontos relevantes para a
pesquisa, convergentes ou divergentes entre si.

7

Utiliza em seu relato
linguagem
e
forma
acessíveis

X

Buscou-se empregar uma linguagem clara e
acessível em todo o estudo, trazendo, ao longo de
toda a análise, as falas dos sujeitos da pesquisa,
sem se descuidar, no entanto, do rigor e da
formalidade exigidos em um trabalho científico.

8

Tem no pesquisador o
principal instrumento de
coleta de dados, que deve:
 captar diretamente as
informações
importantes, à medida
que elas vão surgindo;
 manter-se ao mesmo
tempo
totalmente
inserido na realidade
que está estudando,
mas
também
destacado o suficiente
para poder estudá-la.

X

Todos os dados foram produzidos (coletados) e
transcritos
única
e
exclusivamente
pela
pesquisadora, que, apesar de seu envolvimento
com o objeto de estudo (conforme explicado no item
5 deste quadro), buscou distanciar-se dele e ouvir
uma multiplicidade de fontes/sujeitos, cuidando para
que seu olhar científico sobre os dados produzidos
fosse o mais rigoroso possível.

3

4

Busca retratar a realidade
de forma completa e
profunda

Usa uma variedade de
fontes de informação

Fonte: Elaborado pela autora.
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Apesar de termos optado por nomear esta pesquisa como um estudo de caso,
por entendermos que suas características evidenciam essa classificação, vale
destacar a posição de André (2013, p. 96) em relação à crença, por parte de algumas
pessoas, de que é necessário e obrigatório dar um “nome” às pesquisas, isto é,
classificá-las. A respeito disso, a autora aponta que:
[...] não é a atribuição de um nome que estabelece o rigor metodológico da
pesquisa, mas a explicitação dos passos seguidos na realização da pesquisa,
ou seja, a descrição clara e pormenorizada do caminho percorrido para
alcançar os objetivos, com a justificativa de cada opção feita. Isso sim é
importante [...] porque revela a preocupação com o rigor científico do trabalho
[...]. Revela ainda a ética do pesquisador, que ao expor seus pontos de vista
dá oportunidade ao leitor de julgar suas atitudes e valores.

E é essa explicitação dos passos seguidos na realização desta pesquisa,
referida pela autora, que buscaremos expor neste capítulo.
Retomando algumas informações relevantes do estudo, apresentadas na
Introdução deste trabalho, lembramos que o problema de pesquisa teve origem a
partir de nossa atuação como tutora do Formep por quatro semestres consecutivos,
nos anos de 2015 e 2016, o que despertou em nós o interesse em tomar a tutoria
acadêmica realizada no referido Programa como objeto de investigação desta
pesquisa de doutorado.
A tese que defendemos é de que a prática de tutoria em foco caracteriza-se
como um espaço coletivo-colaborativo de trabalho e formação, gerador de
aprendizagens mútuas (de conceitos, habilidades, relações e atitudes), que pode
contribuir com as trajetórias acadêmica e profissional dos sujeitos envolvidos, quais
sejam, tutores e tutorados do Programa, nas interações que estabelecem entre si.
Nessa direção, temos como objetivo geral, nesta pesquisa, analisar a prática
de tutoria acadêmica entre pares realizada no Formep, a partir das percepções de
seus participantes, tutores e tutorados do Programa, e como objetivos específicos:
1. Investigar se a referida tutoria acadêmica apresenta características de
um espaço não apenas coletivo, mas também colaborativo de trabalho
e formação;
2. Identificar as possíveis contribuições dessa prática aos participantes da
pesquisa;
3. Identificar os pontos frágeis da tutoria e
4. Apresentar sugestões para seu aprimoramento.
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Para atingirmos os objetivos propostos, elegemos as seguintes questões
norteadoras:


Como foi o início da tutoria para os tutores e os tutorados participantes
da pesquisa? Que sentimentos, sensações, expectativas, dificuldades,
desafios estiveram envolvidos nesse momento?



Que aspectos podem ser facilitadores ou dificultadores do processo de
tutoria, ao longo dos dois semestres em que ela ocorre?



A tutoria afetou os participantes? Se sim, de que forma? Eles gostaram
de participar? Consideraram válida sua participação?



A tutoria contribuiu com os participantes? Se sim, de que forma? Em que
âmbito (pessoal, acadêmico, profissional...)? E quais foram as
contribuições?



Que aspectos se destacam quanto à interação entre os participantes,
nas relações estabelecidas entre si (tutor – tutor; tutor – tutorado;
tutorado – tutorado)?



De que forma a tutoria pode ser aprimorada, na visão dos participantes?

O quadro a seguir ilustra as relações entre os objetivos específicos da pesquisa
e as questões norteadoras:
Quadro 4 - Relações entre os objetivos específicos e as questões norteadoras da pesquisa
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

QUESTÕES NORTEADORAS
1

2

3

4

X

X

Como foi o início da tutoria para os tutores e os tutorados
participantes da pesquisa? Que sentimentos, sensações,
expectativas, dificuldades, desafios estiveram envolvidos nesse
momento?

X

Que aspectos podem ser facilitadores ou dificultadores do processo
de tutoria, ao longo dos dois semestres em que ela ocorre?

X

X

X

X

A tutoria afetou os participantes? Se sim, de que forma? Eles
gostaram de participar? Consideraram válida sua participação?

X

X

X

X

A tutoria contribuiu com os participantes? Se sim, de que forma? Em
que âmbito (pessoal, acadêmico, profissional...)? E quais foram as
contribuições?

X

X

X

X

Que aspectos se destacam quanto à interação entre os
participantes, nas relações estabelecidas entre si (tutor-tutor; tutortutorado; tutorado-tutorado)?

X

X

X

X

X

X

De que forma a tutoria pode ser aprimorada, na visão dos
participantes?
Fonte: Elaborado pela pesquisadora.
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Ainda a título de retomada de algumas informações apresentadas na
Introdução, reiteramos que a revisão bibliográfica apresentada no capítulo 1 – que
apontou a lacuna existente no conhecimento produzido sobre tutoria acadêmica entre
pares, no âmbito da pós-graduação stricto sensu –, bem como o processo de
constituição da tutoria acadêmica realizada no Formep – apresentado no capítulo 2 –
e o fato de a referida prática ser considerada uma experiência “inovadora” (ANDRÉ,
2016a) evidenciam a relevância desta pesquisa e justificam sua realização.
Com este estudo, esperamos contribuir para o resgate da memória do Formep e
da história da tutoria acadêmica realizada em seu interior, bem como para seu
redimensionamento no próprio Programa e na PUC-SP. Também é nosso desejo
disseminar essa prática entre outras instituições de ensino superior, colaborando, dessa
forma, com programas de pós-graduação que também desejem realizá-la.
Dito isso, passaremos agora à explicitação dos procedimentos metodológicos
adotados nesta pesquisa, quais sejam: a seleção dos sujeitos e breve sua
caracterização; a produção e o tratamento dos dados.

4.2 Os sujeitos da pesquisa e a produção dos dados

4.2.1 O contato inicial com os participantes

Tendo em vista os objetivos da pesquisa, tivemos como sujeitos: 13 tutoras e
tutores que atuaram ou estavam atuando na tutoria, na época da produção dos dados;
seis mestrandas do terceiro semestre do mestrado profissional (MP), com processo
de tutoria finalizado; e 11 mestrandas e mestrandos do segundo semestre do MP, em
processo de tutoria, na época da produção dos dados. No total, a pesquisa contou
com a participação de 30 sujeitos.
Após contatarmos a coordenação do Formep para informá-la de nosso
interesse em tomar a tutoria acadêmica realizada no Programa como objeto de nossa
pesquisa de doutorado, e obtermos sua concordância para a realização desta com os
sujeitos foco do estudo, contatamos pessoalmente tutores e tutorados do Programa
para informá-los de que faríamos a pesquisa e para convidá-los a participar dela. No
caso dos tutores, fizemos o convite em reuniões e encontros informais na PUC-SP.
No caso dos tutorados, mestrandos das duas turmas que estavam com o curso de MP
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em andamento naquele momento, o convite foi feito nas aulas, com autorização prévia
dos professores que as estariam ministrando.
Após esse primeiro contato, enviamos um e-mail54 a todos os tutores e
mestrandos contatados pessoalmente, formalizando o convite e solicitando que os
interessados se manifestassem, para que pudéssemos dar início à produção dos
dados, que ocorreu ao longo de 2017, nas dependências da PUC-SP, conforme
explicitaremos nas próximas duas subseções.
Vale lembrar que a pesquisa também contou com a participação e a
colaboração das professoras Marli E. D. A. de André e Vera M. N. de S. Placco, do
Formep, e do assistente de coordenação do Programa, Humberto Carlos da Silva, os
quais, por meio das entrevistas concedidas, permitiram-nos contar, no capítulo 2 deste
estudo, a história da tutoria acadêmica que vem sendo realizada no Formep desde
2013.
À exceção desses três nomes citados, todos os demais nomes apresentados
nesta pesquisa são fictícios e foram escolhidos, em sua maioria, pelos próprios
participantes (tutores e tutorados), no momento em que preencheram o questionário
que compôs a produção dos dados. Poucos foram os sujeitos que preferiram que a
escolha do nome fictício fosse feita pela pesquisadora que, quando assim o fez,
cuidou para não escolher nenhum nome que remetesse a qualquer tutor(a) ou
tutorado(a) não participante da pesquisa. De qualquer forma, reiteramos que,
independentemente de quem fez as escolhas dos nomes fictícios, sujeitos ou
pesquisadora, qualquer semelhança com nomes que, de fato, pertençam a algum(a)
tutor(a) ou tutorado(a) que passou pelo Formep no período de 2013 a 2017, não
participante da pesquisa, é apenas uma coincidência.
Disso isso, concluímos esta subseção informando que, com o intuito de tornar
a leitura deste texto mais fluida, optamos pela utilização, a partir de agora, dos
substantivos masculinos “tutores”, “tutorados”, “doutorandos” e “mestrandos” sempre
que estivermos nos referindo aos grupos desses sujeitos, compostos, conforme já
sinalizamos, por mulheres e homens.

54

Os endereços eletrônicos (e-mails) de tutores e mestrandos do Formep foram cedidos pelo próprio
Programa, mediante solicitação da pesquisadora, para fins que atendessem exclusivamente à
realização da pesquisa.
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4.2.2 Os tutores participantes e a produção dos dados

De posse dos e-mails de todos os tutores do Formep, tanto dos que já haviam
encerrado sua participação na tutoria, quanto dos que ainda participavam dela, na
época da produção dos dados, enviamos-lhes uma mensagem, ratificando e
formalizando nosso convite, que já havia sido feito pessoalmente. No total, enviamos
mensagens a 23 tutores, dos quais 17 manifestaram interesse e disponibilidade em
participar.
Foi agendado, então, um grupo de discussão (GD), para o qual 10 tutores
confirmaram presença. Na data marcada, oito tutores compareceram, dado que duas
pessoas tiveram imprevistos e não puderam estar presentes, avisando-nos
previamente de sua ausência. O GD foi realizado nas dependências da PUC-SP, teve
duração aproximada de duas horas e transcorreu de maneira dinâmica, com a
participação ativa dos sujeitos, que se manifestaram de forma espontânea e
interessada.
Dentre os oito participantes (Quadro 5), seis são mulheres e dois são homens,
todos doutorandos do Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação:
Psicologia da Educação (PED), da PUC-SP. Sete deles têm experiência como
docentes do ensino superior, que varia entre dois e 22 anos de atuação, e nenhum
apontou ter tido experiências prévias em atividades de tutoria, anteriores à do
Formep. No grupo, há uma mescla de tutores iniciantes – como é o caso de Diana,
que estava começando na tutoria quando o GD foi realizado – e tutores experientes,
com dois ou mais semestres de atuação, incluindo alguns “pioneiros”, que
participaram do primeiro grupo de tutoria formado no Programa, como é o caso de
Amanda e Francisco.
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Quadro 5 - Tutores que participaram do 1º grupo de discussão

SITUAÇÃO
ACADÊMICA

TEMPO DE
EXPERIÊNCIA
COMO
DOCENTE NO
ENSINO
SUPERIOR

TEMPO DE
ATUAÇÃO
COMO
TUTOR(A)
NO
FORMEP

PARTICIPAÇÃO
EM ALGUMA
ATIVIDADE DE
TUTORIA
ACADÊMICA
ANTES DO
FORMEP

PED

Doutoranda

13 anos

7 semestres

Não

Cláudia

PED

Doutoranda

3 anos e meio

2 semestres

Não

Cora

PED

Doutoranda

2 anos

2 semestres

Não

Diana

PED

Doutoranda

2 anos

1 semestre

Não

Eliana

PED

Doutoranda

---

3 semestres

Não

Francisco

PED

Doutorando

11 anos

3 semestres

Não

Júlia

PED

Doutoranda

10 anos

6 semestres

Não

Richard

PED

Doutorando

22 anos

4 semestres

Não

NOME
FICTÍCIO

PROGRAMA
DE PÓSGRADUAÇÃO
EM
EDUCAÇÃO
NA PUC-SP

Amanda

Fonte: Elaborado pela autora.

Visto que, inicialmente, 17 tutores manifestaram interesse e disponibilidade em
participar da pesquisa e apenas oito puderam estar presentes neste primeiro GD,
aproximadamente dois meses após sua realização, enviamos novo convite por e-mail
aos nove tutores que não puderam participar do primeiro encontro, informando a
realização de um segundo GD, em determinado dia e horário, nas dependências da
PUC-SP. Destes, cinco aceitaram o convite e confirmaram sua presença. Os demais
responderam que não poderiam participar, devido a compromissos já assumidos na
data agendada.
O segundo GD também foi realizado nas dependências da PUC-SP, contou
com a presença desses cinco tutores e teve duração aproximada de uma hora e meia.
A exemplo do que ocorreu com o primeiro GD, este também transcorreu de forma
dinâmica, com a participação ativa e interessada dos sujeitos.
Dentre os cinco participantes (Quadro 6), quatro são mulheres e um é homem,
sendo quatro doutorandos do Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação:
Psicologia da Educação (PED) e uma mestranda do Programa de Estudos PósGraduados em Educação: Currículo, ambos da PUC-SP. Dos cinco, três deles têm
experiência como docentes no ensino superior, que varia entre dois e oito anos de
atuação, e nenhum apontou ter tido qualquer experiência prévia em atividades de
tutoria, anteriores à do Formep. Nesse grupo, não tivemos a participação de tutores
iniciantes. Todos estavam atuando há pelo menos dois semestres na tutoria. Também
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não tivemos a participação de nenhum tutor “pioneiro”, ou seja, de ninguém que
tivesse feito parte do primeiro grupo de tutores formado logo que a tutoria teve início,
no segundo semestre de 2013, mas contamos com a presença de Vitória, que
começou a participar da atividade no primeiro semestre de 2014 e atuou junto de
alguns dos “pioneiros”.
Quadro 6 - Tutores que participaram do 2º grupo de discussão

SITUAÇÃO
ACADÊMICA

TEMPO DE
EXPERIÊNCIA
COMO
DOCENTE NO
ENSINO
SUPERIOR

TEMPO DE
ATUAÇÃO
COMO
TUTOR(A)
NO
FORMEP

PARTICIPAÇÃO
EM ALGUMA
ATIVIDADE DE
TUTORIA
ACADÊMICA
ANTES DO
FORMEP

PED

Doutorando

3 anos

3 semestres

Não

Helena

PED

Doutoranda

8 anos

2 semestres

Não

Valentina

Currículo

Mestranda

---

3 semestres

Não

Vitória

PED

Doutoranda

2 anos

4 semestres

Não

Wísa

PED

Doutoranda

---

2 semestres

Não

NOME
FICTÍCIO

PROGRAMA
DE PÓSGRADUAÇÃO
EM
EDUCAÇÃO
NA PUC-SP

Felipe

Fonte: Elaborado pela autora.

Em ambos os GDs, sabendo que os participantes vinham de outras atividades
na PUC-SP, de seu trabalho ou de outros compromissos, recepcionamos a todos com
um lanche, propiciando-lhes um momento acolhedor, para que pudessem se “desligar”
do dia repleto de tarefas e desfrutar de uma agradável conversa, saboreando um
lanche.
Em seguida, pedimos que se sentassem em qualquer uma das cadeiras, que
estavam dispostas em um único círculo, lessem o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE) (Apêndice I), preenchessem e assinassem o documento,
colocando-nos à disposição para o esclarecimento de eventuais dúvidas. Na
sequência, entregamos um breve questionário e solicitamos que também o
preenchessem. O questionário serviu-nos para caracterizar os sujeitos, conforme
apresentado há pouco, nos quadros 5 e 6. Por fim, demos início ao GD, tendo como
referência o roteiro elaborado para tal finalidade55.
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Na subseção 4.3, apresentaremos detalhadamente os instrumentos e os métodos utilizados na
produção dos dados da pesquisa (questionários, grupos de discussão e entrevistas), indicando seus
respectivos roteiros, que se encontram ao final deste volume.
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4.2.3 Os tutorados participantes e a produção dos dados

Convidamos para participar deste estudo os mestrandos das duas turmas de MP
do Formep, cujos cursos estavam em andamento no momento de produção dos dados
da pesquisa: uma, matriculada no terceiro semestre do curso, cujo processo de tutoria já
havia sido encerrado, e outra, matriculada no segundo semestre do curso, que ainda se
encontrava em processo de tutoria. Aqui, a fim de evitarmos que as turmas sejam
identificadas, corroborando nosso cuidado em manter anônimos os participantes da
pesquisa, elas serão denominadas, respectivamente, turma “A” (tutoria concluída) e
turma “B” (em processo de tutoria).
Pelo fato de a turma B ainda estar realizando as disciplinas obrigatórias do MP
e participando quinzenalmente da tutoria, consideramos que seria mais fácil iniciar a
produção dos dados por ela, pela facilidade de agendamento de horário na semana
em que não houvesse encontro de tutoria. Assim, de posse dos e-mails dos alunos da
turma, enviamos uma mensagem a todos (39 mestrandos), ratificando e formalizando
nosso convite, que já havia sido feito pessoalmente, em uma de suas aulas, e dandolhes quatro opções de data e horário para a realização do GD, para que apontassem
suas disponibilidades, avisando-os de que escolheríamos a data/horário que tivesse
maior adesão de interessados.
Do total de 39 mestrandos, 13 responderam ao e-mail dispondo-se a participar
da pesquisa e informando uma das opções de data e horário informadas. De posse
de todas as respostas, escolhemos, então, a data e o horário que reuniria o maior
número de pessoas, conforme combinado, e informamos nossa escolha a todos.
O GD com os tutorados da turma B foi realizado nas dependências da PUCSP, contou com 11 participantes e teve duração aproximada de uma hora e meia,
transcorrendo também de forma bastante dinâmica, com a participação ativa e
interessada dos sujeitos.
A exemplo do que fizemos nos GDs realizados com os tutores, sabendo que os
tutorados vinham diretamente de uma das aulas do MP, recepcionamos a todos com
um lanche, para um momento inicial de acolhimento e descontração. Em seguida,
pedimos que se sentassem em qualquer uma das cadeiras dispostas em um grande
círculo e entregamos a todos o TCLE (Apêndice I). Pedimos, então, que lessem,
preenchessem e assinassem o documento, colocando-nos à disposição para
esclarecer eventuais dúvidas. Na sequência, entregamos um breve questionário e
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solicitamos que também o preenchessem. O questionário foi utilizado por nós para a
caracterização dos tutorados (Quadro 7). Por fim, demos início ao GD, tendo como
referência o roteiro elaborado para tal finalidade.
Dos 11 participantes, 10 são mulheres e um é homem. Apenas uma
participante, Carolina, não realizou cursos de especialização e/ou aperfeiçoamento
antes do ingresso no MP, e apenas uma participante, Sara, apontou ter tido
experiência prévia em atividades de tutoria, anteriores à do Formep. A nosso pedido,
para melhor entendimento da atividade de tutoria a que Sara se referiu, ela
esclareceu-nos que esta ocorreu em um dos cursos de aperfeiçoamento realizados,
neste caso, na modalidade a distância. Explicou-nos que um dos professores do curso
organizou grupos e deixou alunos responsáveis pela condução dos trabalhos nesses
grupos, sob sua supervisão. Sara, responsável por um desses grupos, conduzia o
desenvolvimento do tema proposto e orientava as tarefas, como tutora, no ambiente
virtual de aprendizagem (AVA).
Quadro 7 - Mestrandos da turma B que participaram do grupo de discussão
NOME FICTÍCIO

REALIZAÇÃO DE CURSO(S) DE
ESPECIALIZAÇÃO (MÍN. 360 H) OU
APERFEIÇOAMENTO (MÍN. 180 H)

PARTICIPAÇÃO EM ALGUMA
ATIVIDADE DE TUTORIA
ACADÊMICA ANTES DO FORMEP

Ana

Sim

Não

Carolina

Não

Não

Clarice

Sim

Não

Eloísa

Sim

Não

Isabela

Sim

Não

Lavínia

Sim

Não

Lisa

Sim

Não

Raul

Sim

Não

Sara

Sim

Sim

Tereza

Sim

Não

Valéria

Sim

Não

Fonte: Elaborado pela autora.

Assim que conseguimos agendar o GD com a turma B, imediatamente
contatamos por e-mail os 39 alunos da turma A, ratificando o convite feito
pessoalmente e solicitando que os interessados se manifestassem e escolhessem
uma das duas opções de data e horário sugeridas para a realização do GD. A exemplo
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do que fizemos com a turma B, informamos que escolheríamos a data e o horário que
tivesse maior adesão de interessados e avisaríamos a todos da escolha.
Dos 39 mestrandos contatados, apenas seis alunas dispuseram-se a participar
da pesquisa. Dado que a turma A já havia concluído a tutoria e realizado as disciplinas
obrigatórias do MP, não conseguimos agendar um encontro em que as seis
mestrandas pudessem estar presentes para a realização de um GD. Dessa forma,
nossa opção foi agendar um dia e horário com cada uma, conforme sua
disponibilidade, e realizar entrevistas individuais.
A cada entrevista, entregamos às participantes o TCLE (Apêndice I) e pedimos
que lessem, preenchessem e assinassem o documento, colocando-nos à disposição
para esclarecer eventuais dúvidas. Na sequência, entregamos um breve questionário
e solicitamos que também o preenchessem. O questionário foi utilizado por nós para
a caracterização das tutoradas (Quadro 8). Por fim, demos início à entrevista,
seguindo o roteiro elaborado para tal finalidade.
As seis entrevistas foram realizadas nas dependências da PUC-SP e tiveram
duração média de 40 minutos. Todas fluíram muito bem, num clima de descontração
e colaboração. O roteiro flexível da entrevista e o “ouvir” praticado pela pesquisadora,
foram, sem dúvida, fundamentais para que as entrevistadas se sentissem à vontade
para falar e aprofundar as informações, nos momentos necessários.
Dentre as entrevistadas, todas realizaram cursos de especialização e/ou
aperfeiçoamento antes de seu ingresso no MP. Com relação à participação em
atividades de tutoria anteriores à do Formep, apenas Lorena sinalizou ter tido uma
experiência ocorrida em sua graduação (licenciatura) em Letras, na PUC-SP, quando
teve acompanhamento de um tutor, que a auxiliava em suas dúvidas em inglês.
Quadro 8 - Mestrandas da turma A que participaram do grupo de discussão
NOME

REALIZAÇÃO DE CURSO(S) DE
ESPECIALIZAÇÃO (MÍN. 360 H) OU
APERFEIÇOAMENTO (MÍN. 180 H)

PARTICIPAÇÃO EM ALGUMA
ATIVIDADE DE TUTORIA
ACADÊMICA ANTES DO FORMEP

Alice

Sim

Não

Amiee

Sim

Não

Andréa

Sim

Não

Lorena

Sim

Sim

Paula

Sim

Não

Regina

Sim

Não

Fonte: Elaborado pela autora.
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4.3 Instrumentos e métodos utilizados na produção dos dados

Para a produção dos dados da pesquisa, utilizamo-nos de: questionários
informativos para caracterização dos sujeitos (aplicados a todos os participantes);
grupos de discussão (realizados com tutorados da turma B e tutores) e entrevistas
individuais semiestruturadas (realizadas com tutoradas da turma A).
Tanto os grupos de discussão quanto as entrevistas foram gravados em três
diferentes equipamentos (gravador “de bolso”, notebook e smartphone), com o
consentimento dos participantes, e seu conteúdo foi posteriormente transcrito pela
própria pesquisadora.

4.3.1 Os questionários

Os questionários (Apêndices J e K) foram aplicados a todos os participantes
para que pudéssemos caracterizá-los, conforme apresentado na subseção anterior.
Tais informações foram importantes para identificarmos se havia sujeitos (tutores e
tutorados) com experiências prévias em atividades de tutoria, anteriores à experiência
vivida no Formep, e, no caso dos tutores, especificamente, para sabermos se sua
experiência profissional contemplava a atuação como docentes do ensino superior,
informação que, conforme veremos no próximo capítulo, foi de grande relevância para
a análise de alguns dados.
Após elaborarmos uma primeira versão do questionário, o encaminhamos à
professora orientadora da pesquisa, para que esta avaliasse sua funcionalidade e a
pertinência das questões para os objetivos do estudo.
Recebida a versão com sugestões de ajustes, reformulamos alguns pontos do
questionário e o enviamos a duas pessoas que participariam da pesquisa, para que
elas, numa simulação de preenchimento prévio, apontassem-nos se o instrumento
estava inteligível. Ambas fizeram uma apreciação do instrumento e sugeriram
algumas mudanças pertinentes, que foram atendidas.
A avaliação prévia do questionário por essas pessoas foi fundamental para que,
nos dias de sua aplicação aos participantes, poucas dúvidas surgissem com relação
ao seu preenchimento e também para que não gerássemos dados que não seriam
utilizados depois, na análise.
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4.3.2 Os grupos de discussão
De acordo com Gatti et al. (2009, p. 22 – Grifos nossos):
O grupo de discussão é uma técnica de pesquisa que permite a obtenção de
dados de natureza qualitativa em sessões em grupo, nas quais de oito a 12
pessoas56, que compartilham alguns traços comuns, discutem aspectos
de um tema sugerido. [...] O objetivo é coletar, com base no diálogo e no
debate com e entre os participantes, informações acerca de um tema
específico, permitindo que eles apresentem, simultaneamente, seus
conceitos, impressões e concepções.

A definição de Gatti et al. (2009) deixa claros o objetivo e as características do
grupo de discussão, os quais, por entendermos que estão alinhados com a
abordagem aqui proposta, justificam nossa escolha pelo método57 para a produção de
dados desta pesquisa.
Além disso, nossa escolha ampara-se também nas vantagens apontadas por
Gatti et al. (2009) e por Weller (2006) quanto à utilização do referido procedimento.
A primeira vantagem que destacamos é que, ao reunirmos os participantes em
um único local e momento para a produção de dados, otimizamos tempo, pois
conseguimos conhecer o que o grupo de sujeitos pensa sobre determinado tema, a
partir das ideias convergentes e divergentes que emergem durante a conversa (GATTI
et al., 2009), enriquecendo, a nosso ver, a pesquisa que se realiza.
O que caracteriza o grupo de discussão, portanto, é que as pessoas que o
compõem “têm uma experiência em comum” (Ibid., 2009, p. 22). No caso desta
pesquisa, a experiência partilhada pelos sujeitos é a participação na tutoria acadêmica
realizada no Formep.
Dentre as vantagens apontadas por Weller (2006) no uso de grupos de
discussão, destacamos duas, que se evidenciaram nos três grupos por nós realizados
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Em outro escrito, Gatti (2005) recomenda que os grupos de discussão sejam compostos por seis a
12 pessoas. Weller (2006), por sua vez, aponta que, em geral, são seis a oito participantes, e Meinerz
(2011), sugere como quantidade ideal, de sete a 10. Embora haja diferenças na recomendação de
quantos participantes devem compor um GD, não consideramos que estas sejam relevantes, posto que
são mínimas.
57 Gatti et al. (2009) consideram o grupo de discussão uma “técnica”, enquanto Weller (2006) considerao “método”. Segundo a autora, no final dos anos 1970, “esse procedimento recebeu um tratamento ou
pano de fundo teórico-metodológico – ancorado no interacionismo simbólico, na fenomenologia social
e na etnometodologia –, caracterizando-se, dessa forma, como um método e não apenas como uma
técnica de pesquisa de opiniões (WELLER, 2006, p. 244). Concordando com o posicionamento da
autora, optamos, nesta pesquisa, pela utilização do termo “método” quando nos referirmos aos grupos
de discussão.
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para este estudo. A primeira é que, por exigir “um grau de abstração maior” que a
entrevista individual, por exemplo, no grupo de discussão os participantes “são
convidados a refletir e expressar suas opiniões” sobre o tema em questão, o que lhes
possibilita chegar a conclusões sobre as quais eles “ainda não haviam pensado ou pelo
menos ainda não haviam refletido nesse grau de abstração” (WELLER, 2006, p. 250).
Outra vantagem apontada pela autora, que queremos destacar, é que, no grupo
de discussão, os participantes podem “corrigir fatos distorcidos, posições radicais ou
visões que não refletem a realidade socialmente compartilhada. [...] Nesse sentido, é
possível atribuir um grau maior de confiabilidade aos fatos narrados coletivamente”
(Ibid., p. 250).
Conforme apontam Gatti et al. (2009, p. 22), “a composição do grupo e a
mediação da discussão constituem dois fatores essenciais para obter bons
resultados”, no entanto, não podemos nos esquecer de que a elaboração de um roteiro
bem organizado, contanto que flexível, com questões que atendam aos objetivos da
pesquisa, também é essencial para uma consistente produção de dados.
Nessa direção, inspiramo-nos no roteiro elaborado por Gatti et al. (2009) para
elaborarmos os nossos (Apêndices L e M), que também foram organizados em torno
de três tipos de questões – para aquecimento, centrais e de encerramento –, a
exemplo do que fizeram as autoras.
Após a elaboração da primeira versão dos roteiros, estes também foram
enviados à professora orientadora da pesquisa, que posteriormente nos retornou com
algumas sugestões, a quais também foram aceitas58.

4.3.3 As entrevistas

Conforme mencionamos, não conseguimos reunir as mestrandas da turma A
em um único dia e horário, para a realização de um grupo de discussão, razão pela
qual fizemos entrevistas semiestruturadas com cada uma delas, de acordo com sua
disponibilidade.
Escolhemos a entrevista individual semiestruturada como instrumento para a
produção de dados devido a seu caráter interativo, dialógico e por ela também nos

58

Aqui, cabe mencionar que a banca examinadora, durante o exame de qualificação do projeto desta
pesquisa, também apresentou valiosas contribuições para a adequação dos roteiros dos grupos de
discussão.
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permitir “correções, esclarecimentos e adaptações” (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 34), a
exemplo do que ocorre nos grupos de discussão. Diferentemente do que ocorre com
outros instrumentos, como o questionário (impresso ou digital), “a entrevista ganha
vida ao se iniciar o diálogo entre o entrevistador e o entrevistado” (LÜDKE; ANDRÉ,
1986, p. 34).
Assim como ocorreu com os questionários e os roteiros dos GDs, também
encaminhamos à professora orientadora da pesquisa o roteiro de entrevistas
elaborado, que foi avaliado por ela e retornado com algumas sugestões e
adequações, as quais também foram aceitas (Apêndice N).
4.4 Tratamento dos dados
De posse de um volume considerável de dados, o passo seguinte foi o
tratamento desse material, orientado por abordagens de análise que consideramos
compatíveis com o tipo de pesquisa realizada, seus objetivos e o referencial teórico
adotado.
4.4.1 Abordagem de análise
A análise dos dados produzidos foi realizada tomando-se como base as
discussões teórico-metodológicas propostas por André (1983; 2008) e Lüdke e André
(1986) acerca do uso de abordagens qualitativas nas pesquisas em educação, por
entendermos que tais discussões seriam as que melhor atenderiam aos objetivos
deste estudo e ao referencial teórico que o norteia.
Adotamos como visão de realidade a que é apresentada por André (1983), que,
em contraponto a visões de realidade qualificadas por ela como “limitadas” (p. 67),
expõe uma visão de realidade sustentada na concepção “de que os fenômenos
apresentam uma multiplicidade de perspectivas que interagem num todo complexo e
que é preciso, pois, levar em conta essas múltiplas dimensões e sua interação, para
se poder entender mais completamente os fenômenos” (p. 67).
Nessa direção, a autora propõe como possível abordagem qualitativa de
análise de dados a Análise de Prosa, considerada por ela:
[...] uma forma de investigação do significado dos dados qualitativos. É um
meio de levantar questões sobre o conteúdo de um determinado material: o
que é que este diz? O que significa? Quais suas mensagens? E isso
incluiria, naturalmente, mensagens intencionais e não intencionais,
explícitas ou implícitas, verbais ou não verbais, alternativas ou
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contraditórias. O material neste caso pode ser tanto o registro de
observações e entrevistas quanto outros materiais coletados durante o
trabalho de campo, como documentos, fotos, um quadro, um filme,
expressões faciais, mímicas etc. (ANDRÉ, 1983, p. 67 – Grifos nossos).

Como procedimento de análise, André (1983, p. 67) sugere que, em vez de um
sistema predefinido de categorias, sejam gerados “tópicos e temas [...] a partir do
exame dos dados e de sua contextualização no estudo”. A autora ressalta que tanto
os tópicos quanto os temas precisam ser frequentemente “revistos, questionados,
reformulados na medida em que a análise se desenvolve, tendo em vista os princípios
teóricos e os pressupostos da investigação” (Ibid., 67).
André (1983), apoiada em Mills (1959), esclarece que o tópico se refere a um
assunto, e o tema, a uma ideia. Nesse sentido, a autora explica que “os temas
envolvem um nível de abstração maior do que os tópicos” (Ibid., p. 68) e aponta que,
embora essa distinção seja útil didaticamente, ela não deslinda o processo de geração
de tópicos e temas, pois:
[...] não se sabe se é mais adequado estabelecer unidades fixas de análise,
como por exemplo um parágrafo, ou se é possível certa flexibilidade na
escolha das unidades, dependendo do tipo de material ou da informação
obtida. [...] Não fica explícito se tópicos e temas são gerados
concomitantemente ou se os temas surgem a partir da agregação de tópicos
ou ainda se existem outros procedimentos alternativos (Ibid., p. 68).

Tais ponderações foram importantes para a tomada de algumas decisões
metodológicas nesta pesquisa, uma vez que as dúvidas apresentadas pela autora se
tornaram também as nossas, levando-nos, dessa forma, a refletir sobre os possíveis
encaminhamentos que poderiam ser dados à análise, até decidirmos que rumo,
finalmente, tomar.
Em que pesem as considerações feitas por André (1983) acerca da geração de
tópicos e temas, a autora segue apontando que o passo seguinte é a articulação
destes em categorias. Para tanto, “é preciso examinar os dados tentando descobrir
aspectos regulares e concorrentes. [...] temas que ocorrem e recorrem em diferentes
situações, diferentes momentos, advindos de diferentes informantes, devem ser
selecionados para constituir o conjunto inicial de categorias” (Ibid., p. 68).
A autora aponta que um critério para essa seleção é a frequência com que os
tópicos e os temas ocorrem. No entanto, ela destaca que esse critério, embora seja
válido, não é suficiente. Para André (1983, p. 68), “a subjetividade e a intuição [do
pesquisador] têm um papel fundamental no processo de localização desse tipo de
dado, além, evidentemente, do quadro teórico no qual o estudo se situa”. A autora
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também ressalta que a Análise de Prosa, como abordagem de análise de dados
qualitativos, “é algo que ainda precisa de muita elaboração” (Ibid., p. 69).
Considerando todas as explicações da autora e as ponderações feitas por ela
acerca da referida abordagem, bem como as possibilidades de análise que se
revelaram para nós, decidimos nos apoiar também em nossa experiência na área de
Língua Portuguesa para a proposição de uma possível metodologia de análise de
dados qualitativos, inspirada na Análise de Prosa.
Para tanto, iniciamos uma reflexão acerca dos significados das palavras tópico
e tema, uma vez que, embora sejam comumente apresentadas nos dicionários como
sinônimas, sabemos que ambas encerram algumas distinções entre si.
Começando pela palavra tópico, o esclarecimento trazido por André (1983) –
de que esta se refere a “assunto” – e uma rápida consulta ao Dicionário Priberam da
Língua Portuguesa – que traz como uma das acepções para a palavra “matéria ou
objeto de que se trata ou vai tratar”59 – dirimiram qualquer dúvida ou dificuldade em
empregá-la neste estudo.
Nossas incertezas surgiram, na verdade, com relação ao uso da palavra tema,
que André (1983) esclarece referir-se a “ideia”, termo que encerra várias
possibilidades de entendimento, a nosso ver, dado que pode ter o sentido de
“conceito, noção, pensamento, opinião, propósito”60, dentre outros. Por essa razão,
apoiamo-nos em nossa experiência na área de Língua Portuguesa, especificamente
no ensino de produção de textos, que considera assunto como algo amplo, que pode
ser desdobrado em temas, mais específicos. Em outras palavras, podemos dizer que
um assunto (“tópico”) agrega variados temas, ou que os temas são variações dentro
de um mesmo assunto.
Para facilitar o entendimento do que acabamos de expor, tomemos como
exemplo a Copa do Mundo 2018, assunto (“tópico”) que vem tomando cada vez mais
espaço em diversas mídias, no Brasil e no mundo. Ao falarmos da Copa, podemos
discutir: o interesse da população brasileira pelo futebol, os investimentos financeiros
necessários à realização do Mundial, os últimos escândalos que envolveram a
Federação Internacional de Futebol (FIFA), dentre tantos outros temas possíveis.
As reflexões que empreendemos aqui, para um melhor entendimento dos
termos tópico e, principalmente, tema, utilizados na Análise de Prosa, permitiram-nos
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Dicionário
Priberam
da
Língua
Portuguesa,
<https://www.priberam.pt/dlpo/topico>. Acesso em: 14 nov. 2017.
60
Dicionário
Priberam
da
Língua
Portuguesa,
<https://www.priberam.pt/dlpo/ideia>. Acesso em: 11 dez. 2017.

2008-2013.

Disponível

em:

2008-2013.

Disponível

em:
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retomar nossa proposição inicial de apresentar uma possível metodologia de análise
de dados qualitativos inspirada na abordagem proposta por André (1983), conforme
faremos a seguir.
4.4.2 Procedimentos de análise
Seguindo as orientações de André (1983; 2008) e Lüdke e André (1986), após
a transcrição dos grupos de discussão e das entrevistas, organizamos todo o material,
separando-o em diferentes arquivos, segundo as fontes de produção dos dados
(tutores e tutorados).
O passo seguinte foi ler e reler todo o material reiteradas vezes, buscando
identificar nas falas dos participantes aspectos recorrentes, inusitados, pontos relevantes
para a pesquisa, convergentes ou divergentes entre si, “sem, contudo, perder de vista a
relação desses elementos com todos os outros componentes” (LÜDKE; ANDRÉ, 1986,
p. 48). À medida que encontrávamos esses aspectos, esses pontos, íamos realçando-os
com a cor amarela, por meio de recursos do computador (Figura 1).
Figura 1 - Categorização dos dados: 1º passo

Fonte: Transcrição do GD realizado com o primeiro
grupo de tutores. Material de estudo da pesquisadora.
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Após esse procedimento, deparamo-nos com um conjunto de excertos em
destaque, isto é, trechos, fragmentos de falas relevantes, nos quais buscamos então
reconhecer os tópicos manifestados pelos sujeitos, ou seja, os assuntos trazidos por
eles, nos grupos de discussão e nas entrevistas.
Ainda com a utilização de recursos do computador, realçamos cada tópico
identificado com uma cor diferente, para melhor identificação dos dados no processo
de análise (Figura 2).

Figura 2 - Categorização dos dados: 2º passo
(Em verde: tópico “inserção na equipe de
tutores”)

Fonte: Transcrição do GD realizado com o
primeiro grupo de tutores. Material de estudo
da pesquisadora.

O passo seguinte foi identificar, em cada tópico, os temas que se desdobravam
e ressaltá-los em negrito (Figura 3).
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Figura 3 - Categorização dos dados: 3º passo
(Em negrito: tema “sentimentos e sensações
iniciais”)

Fonte: Transcrição do GD realizado com o
primeiro grupo de tutores. Material de estudo
da pesquisadora.

Após um longo e exaustivo trabalho de análise dos dados, no processo que
acabamos de descrever, o passo seguinte foi agregar os tópicos, juntamente com
seus respectivos temas, em categorias, tendo como critério de agrupamento as
relações e as afinidades que eles guardavam entre si.
Tal processo não se constituiu, para nós, tarefa simples. Foi necessário
empreender tempo e reflexão para que o agrupamento dos tópicos em categorias
fosse realizado de modo a “formar conceitos mais abrangentes [...] para facilitar a
composição e a apresentação dos dados” (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 49).
O processo de categorização deu origem a sete categorias, apresentadas a
seguir (Quadro 9):

109

Quadro 9 - Categorias criadas a partir da análise de dados produzidos por tutores e tutorados
TUTORES


Inserção
na
equipe
de
tutores:
sentimentos e sensações iniciais;



Processo de constituição da tutoria e do
“ser tutor”: desafios, avanços e
possibilidades;



Importância das relações interpessoais
para o processo de tutoria;



Avaliação da tutoria pelos tutores:
contribuições do processo e sugestões
para seu aprimoramento.

TUTORADOS


Ingresso no mestrado profissional e início
da participação na tutoria: expectativas,
sentimentos e sensações;



Processo
de
tutoria:
facilitadores e dificultadores;



Avaliação da tutoria pelos tutorados:
contribuições do processo e sugestões
para seu aprimoramento.

aspectos

Fonte: Elaborado pela autora.

Por fim, o último passo foi a elaboração dos quadros de categorização (Figura
4), que exigiu de nós novo empreendimento de tempo e reflexão, uma vez que, devido
ao grande volume de dados, concluímos que não seria possível a utilização de todo o
material categorizado nesta pesquisa, especificamente, no capítulo 5, em que
apresentamos e discutimos os resultados da análise.
Figura 4 - Quadro de categorização – Tutores: 3ª categoria

Fonte: Quadro de categorização – Tutores. Material de estudo da pesquisadora.
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Esperamos que a descrição dos passos que compuseram a etapa de análise
dos dados tenha contribuído o leitor para o entendimento do caminho por nós
percorrido e das decisões tomadas, e que tenhamos conseguido apresentar, com
êxito, uma possível metodologia de análise de dados qualitativos, inspirada na
abordagem Análise de Prosa, proposta por André (1983).
Acreditamos que a consulta a um dos quadros de categorização,
disponibilizado ao final deste volume (Apêndice O), também contribuirá para um
melhor entendimento do processo de análise dos dados.
No próximo capítulo, apresentaremos e discutiremos os resultados da
pesquisa.
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5 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS ANALISADOS

Neste capítulo, apresentaremos e discutiremos os dados analisados,
procurando estabelecer as possíveis relações entre os quadros de categorização
elaborados, o referencial teórico que fundamenta esta pesquisa e outras discussões
de autores cujas ideias contribuem para este estudo.
Tendo em vista que intentávamos conhecer as percepções dos sujeitos por
grupos (tutores e tutorados), primeiramente, apresentaremos e discutiremos as
categorias geradas no processo de análise dos dados produzidos pelos tutores. Na
sequência, as categorias geradas no processo de análise dos dados produzidos pelos
tutorados.
Ressaltamos que as reflexões provocadas nos e pelos sujeitos desta pesquisa
relacionam-se a seu processo de participação na atividade de tutoria acadêmica entre
pares realizada no Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: Formação
de Formadores (Formep), da PUC-SP – como tutor(a) ou como tutorado(a) – e à
interação que estabeleceram entre si, nas relações entre tutores – tutorados, tutores –
tutores e tutorados – tutorados.
Informamos que, na reprodução de trechos das falas dos sujeitos, optamos
por manter os destaques em negrito, evidenciando, assim, o que foi relevante no dado
para que ele fosse escolhido por nós e categorizado. Optamos, também, por trazer
todos os excertos de falas destacados do texto, mesmo os que continham apenas três
linhas ou menos61.
Ainda com relação às falas dos sujeitos, com o objetivo de tornar a leitura do
texto mais fluida, decidimos realizar pequenas adequações da linguagem oral para a
escrita. Dessa forma, ao fazermos a transposição dos excertos das falas, dos quadros
de categorização para o texto, suprimimos alguns vícios de linguagem (“né”, “então”,
“assim”, “daí” etc.), quando utilizados repetitivamente, e substituímos as formas
reduzidas, próprias da linguagem oral (“pra”, “pro”, “tamo”, “tava” etc.), pelas formas
convencionais da linguagem escrita (para a, para o, estamos, estava etc.).
61

Para as citações de autores, respeitou-se a NBR 10520:2002 da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT), que determina que as “citações diretas, no texto, de até três linhas, devem estar
contidas entre aspas duplas [...]” e que “as citações diretas, no texto, com mais de três linhas devem
ser destacadas com recuo de 4 cm da margem esquerda, com letra menor que a do texto utilizado e
sem as aspas [...]”.
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Informamos, ainda, que, para facilitar a leitura e o entendimento dos
resultados aqui expostos, optamos por manter, na identificação dos sujeitos, as
informações “tutor(a)” e “tutorado(a)”.
Esclarecemos que, entre os tutores, não fizemos distinção a que grupo de
discussão pertenciam (1 ou 2), pois consideramos que esta não seria uma informação
relevante para a pesquisa, uma vez que, em ambos os grupos, havia tutores
experientes e iniciantes.
Já no grupo de tutorados, mantivemos a informação “turma A” ou “turma B”,
pois, nesse caso, havia uma diferenciação importante: a turma A é composta de seis
mestrandas egressas da tutoria, isto é, que já concluíram o processo; a turma B, por
sua vez, é composta de 10 mestrandas e um mestrando que ainda se encontravam
em tutoria, no momento de produção dos dados. A nosso ver, essa diferença traz
diferentes olhares e percepções dos sujeitos para a tutoria: no primeiro caso, uma
visão completa do processo; no segundo, uma visão ainda parcial.
Reiteramos que todos os nomes de tutores(as) e tutorados(as) são
fictícios. Qualquer semelhança com nomes que, de fato, pertençam a algum(a)
tutor(a) ou tutorado(a) não participante da pesquisa é apenas uma coincidência.
Lembramos que os nomes foram escolhidos pelos próprios sujeitos no momento
de produção dos dados, salvo poucas exceções, cuja escolha foi feita por nós,
tomando o devido cuidado para não escolhermos nomes que remetessem a qualquer
tutor(a) ou tutorado(a), ainda atuante ou não.

5.1 O que dizem os tutores

O processo de análise dos dados produzidos pelos tutores gerou quatro
categorias:
1. Inserção na equipe de tutores: sentimentos e sensações iniciais;
2. Processo de constituição da tutoria e do “ser tutor”: desafios, avanços e
possibilidades;
3. Importância das relações interpessoais para o processo de tutoria;
4. Avaliação da tutoria pelos tutores: contribuições do processo e
sugestões para seu aprimoramento.
A seguir, apresentaremos e discutiremos cada uma delas.
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5.1.1 Inserção na equipe de tutores: sentimentos e sensações iniciais
Nossa... Agora eu vou poder ser tutora? [...] Uau...
Que legal esse desafio... Que... que honra ser
pensada...
Wísa, tutora

Conforme relatamos, os tutores são doutorandos – por vezes, mestrandos ou
pós-doutorandos – de dois Programas de Estudos Pós-Graduados em Educação da
PUC-SP – Psicologia da Educação e Currículo –, que são convidados por seus
professores e orientadores, ou indicados por outros tutores, a pedido da coordenação
do Formep, para atuarem na tutoria. Em todos os casos, a participação é voluntária e
não remunerada.
A análise desta primeira categoria apontou que, ao receberem o convite para
participar da tutoria, os tutores vivenciaram diferentes sentimentos e sensações.
Francisco, um dos primeiros tutores do Formep, relata que o início da tutoria,
os primeiros passos no sentido de uma sistematização da atividade, foi algo que deu
“bastante trabalho” e que havia toda uma preocupação dos tutores em terem “um
discurso afinado”:
[No início da tutoria] Dava bastante trabalho, porque, naquele momento, a
gente instituiu uma forma; como a gente também estava aprendendo, sem
saber muito bem como é que era, a gente tinha lá as preocupações [...]
de ter um discurso afinado (Francisco, tutor).

Júlia conta que, inicialmente, sentiu-se apreensiva e insegura, pois iria lidar
com mestrandos, colegas da pós-graduação, e com não alunos. Para ela, sua
experiência como professora no ensino superior “ajudou muito” neste início. Júlia,
portanto, acionou um saber presente em sua formação como professora universitária
“para fazer conexão com um novo elemento” (PLACCO; SOUZA, 2006, p. 75), a
tutoria:
[...] vim [para a tutoria] super apreensiva, porque eu achava que eu não ia
dar conta, porque eu falei “Gente... são colegas”... Era gente do mestrado
[...] não eram ALUNOS. Então, eu me senti insegura [...]. E aí, nos primeiros
encontros com os alunos, eu acho que a nossa experiência como professor
do ensino superior ajudou muito [...] (Júlia, tutora).
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Amanda, que também tinha experiência como docente do ensino superior,
conta que chegou com cautela para trabalhar com “colegas que estavam passando
pelo mesmo processo” que ela:
[...] embora eu estivesse há bastante tempo no ensino superior, cheguei
bem... “na minha”, porque era uma experiência nova, com colegas que
estavam passando pelo mesmo processo que eu, de construir, né, o
projeto de pesquisa, de definir “o tema e eu”, de fazer os estudos correlatos
[...] (Amanda, tutora).

Diana revela que também vivenciou sentimentos e sensações semelhantes aos
de Júlia e Amanda, e conta que o acolhimento, pelos tutores, “facilitou muito as
coisas”:
[Quando foi convidada a participar da tutoria] nem sabia direito o que era [...]
fiquei me perguntando “Meu Deus, o que que eu vou fazer? Como é que
eu posso ajudar, se eu não tenho experiência nenhuma [...]?” E aí,
quando eu cheguei no Formep, eu fui muito acolhida [...] o grupo me
acolheu, né? [...] dificuldades, incertezas, é claro que eu tinha [...]. Mas
esse acolhimento acabou facilitando muito as coisas [...] (Diana, tutora).

Cora diz que seu percurso na tutoria foi “feliz, feliz”, mas que, no início, sentiuse “bastante preocupada”, e revela que encontrou no par avançado o conforto, a
sensação de acolhimento e a segurança de que precisava para realizar seu trabalho:
No início, eu fiquei bastante preocupada em como seria e, muitas vezes, eu
recorri ao Francisco, pedindo... conselhos [...] esse suporte entre nós
aqui, [...] dos meninos [tutores] que tinham mais experiência... eu acho
que... que traz um conforto, um acolhimento, uma segurança, para que a
gente também possa acolher e transmitir segurança para quem está
entrando. Então... esse foi o meu percurso, feliz, feliz (Cora, tutora).

Valentina, por sua vez, fala da sensação de pertencimento que teve ao chegar
à equipe de tutores, e também de ter se sentido acolhida e respeitada pelos colegas:
[...] eu fui convidada para esse desafio [...] quando eu cheguei, a sensação
de pertencimento foi algo assim... extraordinário, porque eu já me sentia
Formep, eu já me sentia... sabe, muito acolhida. E o respeito também.
Uma coisa que eu sempre coloquei foi o respeito dos colegas [...]
(Valentina, tutora).

Almeida (2016) aponta que a qualidade das relações é crucial em trabalhos
colaborativos. Nessa direção, o acolhimento citado pelas tutoras parece ter
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estabelecido entre elas e seus colegas mais experientes na tutoria um clima de
respeito e confiança, importante para as relações que seriam constituídas no grupo e
para sua atuação com os tutorados.
Eliana, que se formou mestra profissional pelo Formep e, após um ano,
aproximadamente, ingressou no doutorado pelo PED, fala de sua felicidade ao ser
convidada para atuar como tutora, e também ressalta sua parceria com colegas mais
experientes:
[...] nem pensei em recusar [o convite], entendeu? [...] eu fiquei super feliz,
porque eu fui tutorada, e foi uma experiência que me trouxe muito
crescimento, que me ajudou demais [...] E eu tive a sorte também dos
parceiros que eu tive aí, que foram a Júlia e outros colegas, então a gente
troca bastante; acho uma experiência muito boa (Eliana, tutora).

Wísa e Vitória falam da alegria, da honra e do orgulho que sentiram ao serem
convidadas a participar da tutoria, e destacam a oportunidade de aprendizagem que
surgiu com esse convite:
[...] quando a [nome de uma tutora] nos indicou e... e nos fez o convite, foi
uma alegria muito grande [...] “Nossa... Agora eu vou poder ser tutora?
[...] “Uau... Que legal esse desafio... Que... que honra ser pensada [...]”,
porque eu acho que é um lugar privilegiado de aprendizagem para quem
é tutor. Então eu me sinto privilegiada por poder fazer parte disso hoje
(Wísa, tutora).
[...] recebi o convite... do meu amigo [...] Também me senti... lisonjeada, e a
oportunidade de aprender, porque era tudo novo, a gente não sabia muito
bem [...] por onde começar [...] (Vitória, tutora).

Vitória fala dessa relação de confiança na indicação de colegas para atuarem
como tutores, confiança tanto de quem indica quanto de quem pede indicações, no
caso, a coordenação do Formep:
[...] isso é importante, esse... empoderamento... que a professora nos dá,
de... de poder indicar um colega [para ser tutor]... essa aproximação... [...]
as relações se fortalecem, os laços afetivos se fortalecem... (Vitória,
tutora).

Nessa direção, a partir da fala de Vitória, Wísa aponta que a continuidade da
prática de tutoria também depende dos tutores, que, ao indicarem um colega em quem
confiam para realizar esse trabalho, estão, de certa forma, colaborando para que a
atividade continue a existir:
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[...] nessa questão da indicação, também acho fantástico como proposta...
da professora [...] uma preocupação com a continuidade, porque, a partir
do momento que você indica e você traz alguém, você também está
garantindo que você vai ajudar essa pessoa, que você vai formar essa
pessoa para isso (Wísa, tutora).

Vitória complementa a fala de Wísa, dizendo que, ao compartilhar com um
colega um conhecimento que tem da tutoria, esse colega pode aprimorá-lo,
acrescentar, avançar e dar continuidade ao trabalho, de forma ainda melhor:
A gente vive isso na tutoria. Nós não guardamos os nossos
conhecimentos. Nós não escondemos o que sabemos. Não. Nós
compartilhamos o que sabemos, o que construímos, o tempo todo com
os nossos colegas... e de uma forma prazerosa... [...] “Vamos lá. Vamos
comigo [...] Eu estou compartilhando com você para que você aprimore,
para que você acrescente, para que você avance e para que você dê
continuidade ao trabalho que está sendo feito” (Vitória, tutora).

A fala de Vitória revela a importância de os pares se aproximarem para
compartilhar práticas, socializar conhecimentos, aprender juntos. Revela, também,
“generosidade” e “disposição para compartilhar”, características fundamentais,
segundo Placco e Souza (2006), nos espaços coletivos de trabalho e formação.
5.1.2 Processo de constituição da tutoria e do “ser tutor”: desafios, avanços e
possibilidades
Eu fui aprendendo... “Caminhando se faz o
caminho”, né?... Eu fui aprendendo lá com o
grupo... As meninas mais experientes me
orientando, as dúvidas surgindo e a gente, nos
bastidores, conversando.
Felipe, tutor

Nesta segunda categoria, são apresentados e discutidos os dados que
expressam as percepções de tutores experientes e iniciantes acerca do processo de
constituição da tutoria e do “ser tutor”, o que inclui as dificuldades e os desafios vividos
por esses sujeitos ao longo do processo e as contribuições de sua atuação simultânea
na tutoria e na monitoria, para o processo de tutoria.
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5.1.2.1 Percepções de tutores experientes e iniciantes acerca do processo de
constituição da tutoria e do “ser tutor”

Francisco, um dos tutores pioneiros do Formep, relata como foi participar desse
momento inicial da tutoria. Em sua fala, ele revela que a atividade foi sendo
sistematizada aos poucos, à medida que acontecia. Não havia, inicialmente, um
planejamento sistemático da tutoria. Os encontros eram planejados no dia, “às vezes
rapidinho”, pouco tempo antes de acontecerem. A atuação do tutor e a avaliação dos
encontros e do trabalho realizado ficavam pautadas mais nos retornos dados pelos
tutorados:
[No início da tutoria] uma coisa que a gente instituiu era que todo mundo
ia ler [...] os trabalhos dos colegas, para não ficar uma única pessoa com
aquela leitura. [...] o texto voltava e, na quinta-feira [dia do encontro], a gente
se encontrava antes, às vezes rapidinho, para falar um pouco sobre
como a gente ia conduzir... o encontro [...] acho que foi nesse momento
que a gente foi construindo... conhecimentos para si, que foi quando a
gente começou a perceber que tinha uma contribuição para os
tutorados, porque eles diziam [...] (Francisco, tutor).

Francisco aponta que, no início, o grupo de tutores passou por conflitos, que, a
seu ver, foram importantes para o processo de constituição da atividade, pois levaram
o grupo a refletir, sempre considerando o objetivo da tutoria: “a aprendizagem das
pessoas”. Fez parte desse momento, conforme revela Francisco, “desenvolver
saberes” e exercitar a “escuta”:
[...] a gente teve conflitos e acho que foram super importantes também para
cada um se rever, acho que para o grupo se rever, sempre tendo como
objetivo a aprendizagem das pessoas [...]. acho que [fomos]
desenvolvendo outros saberes ainda mais afinados; acho que foi uma
escuta para o que eles [tutorados] traziam (Francisco, tutor).

A fala de Francisco evidencia que os conflitos foram fundamentais para o
processo de constituição da tutoria e do “ser tutor”, o que corrobora o posicionamento
de Furlanetto e Monção (2016, p. 59), quando expressam que, em contextos grupais,
de trabalho coletivo, sempre existirão “momentos de encontros, mas também de
desencontros, o que requer aceitar e lidar com as diferenças, bem como encarar os
conflitos que muitas vezes emergem”. Segundo as autoras, “nem sempre os
desencontros e os conflitos se configuram como problemas a serem evitados; muitas
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vezes cabe a eles retirar os indivíduos de suas zonas de conforto, requerendo que o
outro seja ouvido e que o grupo se movimente” (FURLANETTO; MONÇÃO, 2016, p. 59).
Nessa perspectiva, Amanda, uma das tutoras pioneiras também, aponta que o
fato de cada grupo ser diferente fez com que a tutoria e os tutores fossem se
constituindo a partir dessas diferenças, de forma coletiva e colaborativa:
[...] acho que a gente foi construindo uma forma de organização, mas que
com cada grupo de tutoria é diferente. [...] a gente também vai...
construindo esse percurso, esse trabalho; é colaborativo [...] o tempo todo
a gente vai se descobrindo como tutor, porque sempre vem uma situação
nova, uma situação diferente. E aí exige um pouco mais, né? (Amanda,
tutora).

Deparar-se com as diferenças dos grupos de tutorados parece ter feito com que
Amanda e seus colegas refletissem a respeito delas e buscassem estratégias para
lidar com a diversidade, evidenciando que são as diferenças que nos levam ao
crescimento, e não as semelhanças (PLACCO; SOUZA, 2006).
Nesse movimento dinâmico, os tutores foram “descobrindo-se” e constituindose como tal, o que lhes exigiu estudo contínuo, para que pudessem, de fato, auxiliar
e contribuir com os tutorados, conforme aponta Francisco:
[...] de tanto ouvir objetos de pesquisa diferentes, temas diferentes,
metodologias diferentes, de abordagens diferentes, [...] isso também
demandava da gente, muitas vezes, estudar, se apropriar, ver o que
estava acontecendo, que tipo de ajuda que a gente pode dar para essa
pessoa (Francisco, tutor).

As diferentes necessidades apresentadas pelos tutorados fizeram com que
Francisco e outros tutores se empenhassem em estudar, expressando, a nosso ver,
seu compromisso e respeito com o processo de tutoria e com os colegas do MP.
Outro aspecto interessante da constituição da tutoria, apontado por Cora, foi o
estabelecimento de quais estratégias seriam utilizadas para atender às necessidades
do grupo de tutorados, “tão grande, tão diverso”, ou seja, como os tutores fariam as
intervenções, de modo a acolher e encorajar os colegas, para que o processo
transcorresse da melhor forma possível para todos:
[...] pensar em estratégias, em como dar conta de um grupo tão grande,
tão diverso, não é? De que forma... fazer... as intervenções que são
necessárias, mas de uma maneira, também, que seja acolhedora, que, de
fato, encoraje a seguir adiante e não que se coloque como uma barreira...
ou um impedimento (Cora, tutora).
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Nessa perspectiva, a fala de Cora corrobora a de Ulzurrun e Masegosa (2002),
para quem a atividade de tutoria precisa respeitar e atender às características e
necessidades pessoais de cada tutorado. Nas palavras desses autores, o tutor
precisa:
[...] estimular a comunicação e a participação ativa de todos os membros e,
ao mesmo tempo, centrar-se em cada indivíduo como um ser único com
capacidade para colaborar e para ajudar os demais.
É necessário adotar, como tutor, uma atitude preventiva proativa para
detectar os impedimentos que possam dificultar o sempre necessário clima
de confiança e autoestima, imprescindível para poder aprender e avançar
tomando decisões nos âmbitos organizacionais e relacionais (Ibid., p. 78).

Vale comentarmos que Cora passou a integrar a equipe de tutores em 2016,
ou seja, quando a atividade já vinha sendo realizada havia pouco mais de dois anos,
o que revela que esse processo de constituição da tutoria não se deu celeremente,
mas de forma progressiva.
Vitória, que também faz parte do grupo dos tutores pioneiros, junto de Francisco
e Amanda, fala da construção coletiva de estratégias e de como esse momento inicial
foi importante para seu aprendizado e o dos colegas:
[...] nós começamos a construir juntos algumas estratégias para chegar
no texto do aluno, para conversar com ele [...] foi um momento de muito
aprendizado e um momento realmente de a gente colocar em jogo... a
nossa... capacidade de aprender em grupo – nós, tutores –, de dividirmos
as responsabilidades, os nossos aprendizados, as nossas experiências,
de a gente trocar entre nós, com muito respeito... (Vitória, tutora).

Para Vitória, “respeito” foi a palavra que norteou as ações desses tutores
pioneiros: respeito pelos tutorados que, antes de tudo, são pessoas e profissionais da
educação, e respeito pelo conhecimento por eles acumulado ao longo dos anos de
experiência:
Muito respeito... Acho que essa foi a palavra que... sabe, que ficou em alta
[...] “Como é que a gente faz com esses... coordenadores, professores,
supervisores, diretores, que têm aí uma bagagem, uma experiência
grande?”. A gente tem que ter muito respeito, muito cuidado, a gente
tem que ter um jeito de falar com eles, que tem que ser diferente, né?
(Vitória, tutora).
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Vitória aponta que os tutores que vieram depois se apropriaram do “modo” de
fazer tutoria construído pelos pioneiros, e conclui sua fala evidenciando a importância
dos momentos de troca vividos com os colegas:
[...] a gente foi construindo juntos esse modo, que eu acho que vocês
[tutores que vieram depois] foram se apropriando, e muito bem... [...]
Nossa... era muita troca. Acho que a parte mais rica mesmo... é a troca;
as possibilidades de trocar conhecimento [...] (Vitória, tutora).

Felipe, que começou sua atuação na tutoria em 2016, e cuja fala foi usada
como epígrafe, no início desta subseção, diz que a tutoria foi um aprendizado.
“Caminhando, ele fez o caminho”, ou seja, aprendeu a fazer tutoria fazendo tutoria,
mas não sozinho; Felipe aprendeu com suas colegas, tutoras experientes:
Eu fui aprendendo... “Caminhando se faz o caminho”, né?... Eu fui
aprendendo lá com o grupo... As meninas mais experientes me
orientando, as dúvidas surgindo e a gente, nos bastidores, conversando
(Felipe, tutor).

A fala de Vitória, a seguir, não apenas complementa a de Felipe, como também
revela a importância tanto do par avançado na relação tutor – tutor quanto dos tutores
pioneiros, que “construíram a estrada”, que estão e estarão em todos os que vieram
depois e em todos os que ainda virão; que deixaram seu “legado”, como diz Wísa,
logo após a fala de Vitória:
[...] ele [Felipe] foi aprendendo fazendo o caminho, mas caminhando com
alguém... com um par mais avançado. Não foi sozinho. Foi com alguém,
e não só com um. Porque esse um que estava ao lado dele continha todos
nós... porque nós fomos construindo uma estrada que está aí [...] (Vitória,
tutora).
É quase como se fosse... agora ouvindo... é como se fosse uma herança,
né, um legado [...] (Wísa, tutora).

Weffort et al. (1994, p. 18-19), ao discutirem acerca do que é “grupo”,
evidenciam exatamente isto, que:
[...] todo indivíduo está povoado de outros grupos internos da sua história. [...]
Desta maneira estamos sempre acompanhados por um grupo de pessoas
que vivem conosco permanentemente. [...] Por isso, nosso ser individual nada
mais é que um reflexo, onde a imagem de um espelho que nos devolve é a
de um “eu” que aparenta unicidade, mas que está composto por inumeráveis
marcas das falas, presenças de modelo dos outros.
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Nessa perspectiva, nos lembramos de uma fala de Clot (2006, p. 23),
relacionada ao conceito vigotskiano de homem como ser social:
Vygotski achava ingênuo olhar o social como um conjunto de pessoas, como
uma coleção. Para ele, o social não era uma coleção de indivíduos. O social
está lá, presente, mesmo quando estamos sozinhos; ele não está fora de nós
mesmos, nem somente entre nós, ele está em nós, no espírito e no corpo de
cada um de nós.

Entendemos que as falas de Vitória e Wísa guardam total relação com o que
apontam Weffort et al. (1994) e Clot (2006). E a “herança”, o “legado” a que se refere
Wísa é justamente esse conhecimento que foi construído pelos primeiros tutores
acerca da tutoria e compartilhado com os iniciantes, os quais, em interação com seus
pares (tutores experientes e igualmente iniciantes) e com os tutorados, também
construíram novos conhecimentos dessa prática, que serão compartilhados com os
colegas que virão, num movimento dialético, constante e contínuo.
Nessa perspectiva, a “estrada” construída pelos tutores pioneiros, conforme
citado por Vitória, remete-nos à ideia da “picada” (PLACCO; SOUZA, 2006, p. 72)
aberta por entre o mato, percorrida por quem a abre, mas que “não será trilhada da
mesma forma por outros caminhantes, porque sempre haverá novas leituras, novas
descobertas, novos detalhes, ainda que alguns elementos não se modifiquem” (Ibid.,
p. 72).
A nosso ver, a “estrada” construída, a “picada” aberta pelos primeiros tutores
do Formep, nesse sentido, pode ser vista como uma “bússola”, que guiou e orientou
a “caminhada” dos tutores que vieram depois, e que continuará sempre presente, no
trabalho a ser realizado por aqueles que ainda virão.
Com relação às estratégias de trabalho que foram sendo criadas pelos tutores,
Vitória e Valentina (que também ingressou na tutoria em 2016, no primeiro semestre),
falam da organização criada em seus grupos para o planejamento e a avaliação dos
encontros com os tutorados:
[...] a gente aprendeu a fazer assim, a planejar num dia, fazer o trabalho
depois e depois a gente sentar e ver como é que a gente fez... “Será que
deu certo essa técnica?”... Esse processo de planejar, trabalhar, olhar
depois e replanejar... (Vitória, tutora).
[...] foi interessante quando nós [seu grupo de tutoria] criamos a didática de,
numa terça-feira que não tem tutoria, a gente planeja [...] e na outra, a
gente trabalha [com os tutorados, nos encontros]. Então, isso era
extraordinário, porque a gente também já avaliava ali o que é que deu
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certo, o que é que não deu [...] Uma coisa que eu sentia muito [...] no
primeiro semestre, é que a gente não sentava para planejar... [...] Então,
acho que é um ponto que nós já conseguimos melhorar [...] (Valentina,
tutora).

Quando dizem “planejar num dia, fazer o trabalho depois [...] sentar e ver como
é que a gente fez...” e “numa terça-feira [...] a gente planeja [...] na outra, a gente
trabalha [...] [depois, avalia] o que é que deu certo, o que é que não deu”, Vitória e
Valentina evidenciam o movimento metacognitivo presente em suas ações, o que
permite regulá-las, o que pressupõe “ponderar, negociar, confrontar, redimensionar,
insistir, corrigir, ajustar, orientar” (PLACCO; SOUZA, 2006, p. 59).
Helena e Wísa também se remetem aos momentos de planejamento, nas falas
a seguir:
Eu gostava... quando a gente se organizava para planejar... mas, ao
mesmo tempo, não tinha uma obrigatoriedade, né? Então ficava leve a
organização dos trabalhos... “Ah, vamos... vamos trabalhar em
pequenos grupos”; “Ah, eu não concordo assim, eu pensei assim”...
(Helena, tutora).
Ficava uma discussão produtiva, né? Não tinha UM jeito de fazer, mas
existia essa troca. Acho que a Vitória trouxe isso bastante pontual; a
Valentina também (Wísa, tutora).

Como podemos perceber, as falas de Vitória, Valentina, Helena e Wísa
evidenciam a importância do planejamento e da avaliação do trabalho realizado com
os tutorados.

5.1.2.2 Dificuldades e desafios vividos pelos tutores, ao longo do processo de tutoria

Os tutores também revelam em suas falas que o processo de constituição da
tutoria e do “ser tutor” foi permeado por dificuldades e desafios.
Amanda relata o que, para ela, tenha se constituído, talvez, em sua maior
dificuldade: dar aos tutorados a devolutiva dos textos produzidos por eles. Ela conta
que passou o primeiro ano de atuação como tutora buscando os limites de sua
intervenção nos textos, ou seja, até que “ponto” ela deveria intervir, de modo a
favorecer o avanço dos tutorados na escrita, e revela que o par avançado foi crucial
nesse processo:
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[No primeiro ano como tutora] foi um pouco difícil a questão de dar a
devolutiva para os alunos [...] eu fiquei mais receosa em relação a dar
palpite, em saber como eu poderia ajudar os alunos, com o texto, na
discussão. [...] Na verdade, eu acho que eu mais observei, e participava,
nos bastidores, com eles [tutores experientes], das discussões do texto [...]
foi um... um processo [...] até encontrar... até que ponto eu posso...
avançar com eles no texto, e o que precisa ser deles... (Amanda, tutora).

A fala de Amanda revela “o valor da mediação entre pares de adultos [...], em
situações colaborativas e intencionais” (PLACCO; SOUZA, 2006, p. 60), mediação
aqui entendida não apenas “com a função de ligar dois elementos, mas sim de ser o
centro organizador dessa relação” (AGUIAR et al., 2009, p. 58). Neste caso, o tutor
experiente (par avançado) organiza, juntamente com os tutores iniciantes, a mediação
dos conhecimentos em construção acerca de conceitos e ideias sobre a tutoria e a
atuação dos tutores.
A dificuldade inicial de dar devolutivas aos tutorados também foi apontada por
Francisco:
[...] foi um aprendizado para a gente [...] “acertar a mão” um pouco nos
comentários que fazia [...] A gente ia trocando pontos de vista, palpites;
a questão era [...] “Como é que a gente conversa, dialoga com as pessoas
sem também interferir no objeto dela?” (Francisco, tutor).

Francisco aponta também que um “desafio bastante grande” foi definir quais
estratégias usar para trabalhar com seu grupo, que era numeroso. Sua preocupação
estava em estabelecer uma dinâmica de trabalho que promovesse o diálogo, a
participação de todos:
[...] um primeiro desafio bastante grande na nossa turma foi porque ela era
a maior. [...] e aí a gente ficava pensando “Meu Deus, como é que vai ser
essa dinâmica?” [...] que dinâmica a gente estabelece para dar conta de
todo mundo poder falar, de a gente... conseguir dar voz para todo mundo,
e acho que aí teve um monte de aprendizado (Francisco, tutor).

Com relação à preocupação eminente de Francisco com a participação das
pessoas, Ninin (2009), apoiando-se em Brookfield e Preskill (1999), refere-se a esse
tipo de preocupação como “mutualidade”. A autora explica que:
Agir com mutualidade significa perceber a necessidade de que todos
participem, tendo espaço assegurado para pronunciamento. [...] esse
compromisso que assumimos perante os outros e sua participação promove a
autoconfiança dos participantes e todos acabam por tornarem-se mais abertos
e encorajados a fazerem seus pronunciamentos (NININ, 2009, p. 360).
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Já para Vitória, algo muito difícil que se apresentou a ela e a seus colegas foi
encontrar uma forma de apontar para alguns tutorados as fragilidades que eles
traziam, e lidar com as frustrações deles, ao se depararem com tais fragilidades:
Uma outra coisa que eu queria colocar como dificuldade [...] são as pessoas
[tutorados] que chegam [ao MP] com muitas resistências, com muitas
fragilidades [...] Aí, o que a gente fazia? A gente tinha que conversar com
a coordenação para ver quais eram os encaminhamentos. [...] para mim,
é uma dificuldade que a gente teve que lidar... é um ponto aí bem...
complicado... (Vitória, tutora).

A nosso ver, as “resistências” mencionadas por Vitória podem estar
relacionadas à insegurança dos mestrandos/tutorados diante do “novo”: como
ingressantes em um curso de mestrado profissional, precisam adequar-se à vida
acadêmica, após, por exemplo, terem ficado longe dos estudos formais por um longo
período de tempo, em alguns casos, ou por não terem facilidade para lidar com as
exigências da vida acadêmica, em outros.
Para que essas resistências sejam “quebradas”, será necessário, conforme
apontam Dugnani e Souza (2016, p. 143), um diálogo aberto “como modo de promover
ressignificações do vivido, possibilitando aos sujeitos sentir-se confortáveis e seguros
para se narrarem, se revelarem, sem se sentirem ameaçados”.
Outra dificuldade mencionada por Vitória está relacionada a como lidar com a
falta de tempo, a sobrecarga de trabalho e de estudo e o cansaço dos tutorados:
E a outra dificuldade que eu aponto também... é a questão de as pessoas
trabalharem muito, né? As pessoas que vêm [...] conciliam o trabalho [...]
o [mestrado] profissional [...] o cansaço [...] (Vitória, tutora).

Nessa direção, corroborando a fala de Vitória, Wísa aponta a importância do
acolhimento e do respeito ao momento de vida do tutorado, sem, no entanto, deixar
que se percam o compromisso e a responsabilidade dele com seu processo, como
aluno do mestrado profissional (MP):
Acho que isso tem a ver com o que a gente falou de acolhimento, Vitória.
[...] não dá para você chegar e falar “Ok. Hoje nós vamos falar dos
descritores”... Eu acho que você tem que sentir como essas pessoas
chegam... O nosso horário é o da noite [...] elas já trabalharam, já assistiram
aula [...]. Então alguns contratos educacionais são super importantes
para serem cumpridos, como o horário... (Wísa, tutora).
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A fala de Wísa revela que, por mais que ela seja colega dos tutorados e
mantenha com eles uma relação próxima, e, por vezes, até uma relação de amizade,
não existe “complacência” de sua parte, no sentido de ceder a aspectos que são
importantes para o bom andamento da tutoria, dentre eles, o cumprimento do horário
e a realização das tarefas previstas. O que há é compreensão das circunstâncias,
empatia e respeito, que reverberam na criação de “combinados”, ou, como diz Wísa,
de “contratos educacionais”.
Na sequência, Wísa expressa o que, para ela, constituiu-se (e constituía-se,
até aquele momento) um grande desafio: a relação tutor – tutorado. Ao falar disso,
revela que, em alguns momentos, sentiu-se testada pelos colegas do MP – o que
também aconteceu com Vitória, conforme podemos depreender de seu comentário –,
e salienta a importância de, nesses momentos, haver um trabalho coletivo, no sentido
de a equipe de tutores estar alinhada em seus discursos e suas ações:
[...] acho que um grande desafio ainda é, para mim, a questão da relação
com o tutorado. Porque você é um par avançado; existe uma relação
muito horizontal... com as assimetrias, [...] que são importantes [...] mas aí
tem aquilo [...] como você vai fazer as colocações, porque você não é
orientadora dele. [...] Você não é a professora da disciplina [...] “Como eu vou
responder essa mensagem que ele mandou para todas as tutoras do grupo
no domingo de manhã, talvez para ver como cada uma ia responder...?” [...]
se a gente não tivesse um trabalho coletivo... [...] Porque você é
testada... (Wísa, tutora).
O tempo todo (Vitória, tutora).

Ainda quanto à relação tutor – tutorado, Felipe aponta que não sentia como se
estivesse ali para “passar alguma coisa” para os tutorados, ou seja, para ensinar. Para
Felipe, era importante relacionar-se com eles como par avançado que realmente era,
ou seja, manter uma relação de empatia, afinal ele já havia “passado por um
mestrado”:
Eu não me sentia à vontade nesse regime professoral. Não que eu me
sentisse um professor, mas de “Eu tenho alguma coisa para passar”... Então,
a melhor forma de eu vê-los... e de me relacionar com eles foi como par mais
experiente... como pares mesmo: “Olha, gente, eu estou no doutorado,
a gente está na mesma condição de pesquisadores, e vamos trocar aqui...
nossas ideias, vamos trocar nossas dificuldades, eu já passei por um
mestrado”... (Felipe, tutor).

Nessa direção, exercitar a empatia, isto é, tentar colocar-se no lugar do outro,
a partir das referências dele, é fundamental para que possamos compreender suas
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angústias, dúvidas, necessidades e, assim, auxiliá-lo “em seu movimento em direção
à mudança” (BRUNO; ALMEIDA, 2010, p. 92).
No entanto, Felipe declara que sua principal dificuldade foi orientar os tutorados
na produção dos textos “o tema e eu” e “o tema e os outros”. Trabalhar cada semestre
com uma atividade específica, deparando-se com diferentes ritmos de trabalho entre
os tutorados, trouxe-lhe alguns conflitos. Apesar disso, usou de intuição e obteve
sucesso, pois, ao buscar ajuda com a professora coordenadora do curso, a resposta
dela foi ao encontro das crenças de Felipe:
A dificuldade que eu sentia, principal, foi sobre as missões [tarefas]. Primeiro
semestre, “o tema e eu”; segundo semestre, “eu e o... as correlatas”. [...] Só
que, quando a gente estava trabalhando “meu tema e eu”, [...] tinha uns
[tutorados] que o texto já estava redondinho. Ainda teria vários encontros e
eu ficava “Meu Deus, será que eu já adianto?” [...] Aí a tutorada chegava e
eu falava “Não, está ok, você já pode adiantar”. Então eu acabava dando uma
orientação. Depois entrava em crise [...] perguntei para a coordenadora
[do Formep] e ela falou “Não, não. Se já avançou, pode ir para frente”. E eu
disse “Ai, que bom, porque é assim que eu concebo o ser humano; é assim
que eu gosto”. Foi aí que eu me senti à vontade (Felipe, tutor).

Na tutoria, a produção dos textos “o tema e eu” e “o tema e os outros” ocorrem,
respectivamente, no primeiro e no segundo semestre de curso, e são realizadas em
consonância com o que os tutorados estudam nas aulas. No entanto, conforme
alertam Placco e Souza (2006, p. 84), nos contextos grupais, ao longo do tempo,
“afloram os tempos individuais e os do grupo, suas diferenças e aproximações”. Desse
modo, os tempos, as necessidades, as potencialidades de cada indivíduo precisam
ser respeitadas, exigindo daquele que conduz a formação, estratégias que atendam a
essas diferenças (PLACCO; SOUZA, 2006), conforme ocorreu com Felipe.
Nessa perspectiva, Cora expressa em sua fala a importância de o tutor
transmitir tranquilidade e confiança para os tutorados e respeitar suas diferenças de
tempo e ritmo, apontando caminhos para que todos possam alcançar seus objetivos
na tutoria:
“Olha, estamos todos aqui”. “O seu texto está mais evoluído? Que
maravilha. Então vamos seguir por aqui”; “Ah, o seu... [não está?] Não se
preocupe; você também vai chegar, mas, para chegar, vamos tentar por
esse caminho” [...] (Cora, tutora).

Outro desafio apontado por Wísa é conseguir fazer com que alguns tutorados
entendam a diferença entre “fazer uma pesquisa e prestar um serviço”:
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[...] foi um desafio [...] [mostrar] a diferença entre pesquisar – fazer uma
pesquisa – e prestar um serviço. [...] “o tema e eu”, eu acho ele muito
desafiador nesse contexto, de você fazer com que pessoas que estão
imersas na prática, que elas tenham olhares de pesquisador... “Ok. Você
vive essa realidade. A gente não está nem dizendo que você não vai fazer a
pesquisa na sua realidade profissional, mas qual é o seu problema de
pesquisa? Ou você só quer ‘mostrar que’ isso...” [...] eu acho que foi o
principal desafio do primeiro semestre da tutoria (Wísa, tutora).

Para esclarecermos a diferença entre “pesquisar” e “prestar serviços”, citados
por Wísa, recorremos a Luna (2009). Com relação ao primeiro, o autor explica que:
Ao se realizar uma pesquisa, espera-se que o ponto de partida identifique um
problema cuja resposta não se encontre explicitamente na literatura;
consequentemente, a resposta obtida ao final da pesquisa – constatada a
correção metodológica – deve ser relevante para a comunidade científica,
não apenas por se tratar de uma resposta, mas, principalmente, por se tratar
de uma resposta importante de ser obtida (Ibid., p. 24).

Quanto a “prestar um serviço”, o autor aponta que:
Nos projetos de intervenção, o profissional (e não necessariamente o
pesquisador) está a serviço de um interlocutor (indivíduo, grupo ou
comunidade) que apresenta um problema, que [...] identificarei aqui como
“queixa”. Cabe ao profissional identificá-la ou levar seu interlocutor a
identificá-la e colocar sua habilitação a serviço do encaminhamento de
soluções. [...] Se isso ocorrer, ter-se-á caracterizado uma adequada
prestação de serviços (Ibid., p. 25).

E encerra sua explicação afirmando que “independentemente da relevância de
que cada uma se reveste, pesquisa e prestação de serviço não se confundem, nem
mesmo quando ambas são desenvolvidas conjuntamente” (Ibid., p. 26), embora, do ponto
de vista do autor, “não há nada que impeça que um profissional pesquise uma realidade
e, ao mesmo tempo, preste serviços aos envolvidos nela” (LUNA, 2009, p. 23).
Nessa direção, Aguiar (2015) aponta que um dos desafios que tem enfrentado
nas pesquisas que realiza é justamente este: aliar pesquisa e prestação de serviço.
Nas palavras da autora:
Cada vez mais percebemos a oportunidade de aproveitar nossas
intervenções para fazer delas espaços de pesquisa, e vice-versa. Com isso,
seria possível combinar a produção de conhecimento e o objetivo de prestar
serviço à população, ou seja, fortalecer o vínculo entre pesquisa e
compromisso social (Ibid., 2015, p. 161).
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Além das dificuldades e dos desafios relacionados à atuação na tutoria, isto é,
à prática, no dia a dia, com os colegas e os tutorados, as falas de Francisco e Júlia
revelam que, quando a tutoria estava se constituindo no Formep, não havia uma
“valorização” ou um “reconhecimento” por parte de todos os professores do Programa:
[...] no começo da tutoria, um desafio que a gente teve que vencer foi também
a valorização... não dos alunos, porque, de pronto, eles já valorizaram a
atividade, mas encontrar respaldo de alguns professores do Formep, porque,
no início, não era uma unanimidade, né? [...] Então, teve que afinar a viola
até nesse sentido, porque, enquanto havia professores que faziam muita
questão que o aluno fosse, outros não faziam. [...] foram conflitos que a gente
viveu no começo, e que a gente teve que afinar [...] (Francisco, tutor).

A fala de Francisco evidencia as tensões e as contradições que podem existir
em ambientes coletivos de trabalho, que, por vezes, acabam gerando conflitos e
dificultando as relações que se estabelecem nesses contextos. Neste caso, as
relações envolvendo tutores, tutorados e professores do Programa.
Entretanto, do mesmo modo que há tensões e contradições, há também
concordâncias e consensos, que se manifestam em apoio aos tutores e à atividade
de tutoria, conforme revelam as falas de Francisco e Cláudia:
[...] eu me lembro da professora Vera [Placco], todo final de semestre [...] ela
ligava para a gente, mandava e-mail, perguntando “E tal pessoa, tal pessoa,
o que você acha, como é que foi?”. Então, você sentia que o que você estava
fazendo tinha um sentido [...] tinha importância. A professora “x” também; a
professora “y”, muito... [...] Ela sempre valorizou muito, reconheceu tudo o
que a gente fez [...]. O professor “z” também... (Francisco, tutor). 62
[...] em vários momentos, a professora Marli [André] pegava a gente e: “Olha,
vamos almoçar”. “Eu queria que você prestasse atenção nessa aluna, assim,
assim, assim”... ou: “Como é que está o trabalho?”... Então, esse apoio que
ela deu para a gente, que eu considero até uma parceria de trabalho, foi e é
fundamental (Cláudia, tutora).
[...] como era ela [professora Marli André] a coordenadora do programa e que
também fazia a coordenação da tutoria, a gente trocava muito, nos espaços
formais e nos informais. [...] acho que tudo virava... momento de formação.
Até a hora do almoço [...] era momento de trocar sobre a tutoria, sobre o
Formep, sobre tudo o que estava acontecendo (Francisco, tutor).

Neste excerto, os nomes dos professores citados foram substituídos por “x”, “y”, “z” para preservar
suas identidades. Os nomes das professoras Vera Placco e Marli André foram mantidos porque, desde
o início da pesquisa, temos autorização para divulgá-los, assim como o de Humberto Silva, assistente
de coordenação do Formep.
62
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Além dos professores citados, Francisco e Amanda ressaltam a importância da
parceria estabelecida também com Humberto Silva, assistente de coordenação do
Formep, e evidenciam a qualidade de seu trabalho e das relações que e mantém com
tutores, alunos e professores do Programa:
Eu queria destacar o Humberto nesse processo da tutoria... [Júlia, Cora,
Amanda e Richard concordam com veemência] pelo reconhecimento à nossa
atuação [...] ele apoia incondicionalmente a atividade, garantindo condições...
sabe? Ajudando em tudo o que a gente precisa, nos fortalecendo. [...] é uma
figura MUITO importante... (Francisco, tutor).
Ele é imprescindível, para essas questões que a gente mesmo, às vezes, não
consegue aliar [...] mas ele está sabendo de tudo e de todos, e vai fazendo
essa ponte (Amanda, tutora).

Nessa direção, as falas de Francisco e Amanda são corroboradas pelas de
Cora, Richard e Júlia, no diálogo a seguir, que evidencia a importância de Humberto
para a tutoria e o Formep:
Ele [Humberto] é um mediador entre os alunos, os professores, a esfera
burocrática, a didática... (Cora, tutora).
Ele é o “elo perdido”... (Richard, tutor).
Não... Ele é o “elo ACHADO”. Ele é O ACHADO... (Júlia, tutora).
É o “elo achado”... (Cora, tutora).

Dessa forma, entendemos que o sucesso da tutoria acadêmica no Formep
resulta não apenas de uma boa organização e sistematização da atividade, mas
também, senão principalmente, das relações que se estabelecem entre todos os que
nela estão envolvidos, seja direta ou indiretamente.
5.1.2.3 Contribuições da monitoria para o processo de tutoria
Na maioria dos casos, os tutores atuam também como monitores dos
professores do Formep. São raros os casos de tutores que não desempenham,
concomitantemente à função de tutor, também a de monitor, igualmente voluntária e
não remunerada, como na tutoria.
Com relação às contribuições que a participação do tutor em ambas as
atividades traz para o processo de tutoria, Cora aponta que a monitoria propicia o
olhar para o grupo, e a tutoria, para o indivíduo, e que essa “experiência completa”
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possibilita uma “visão ampliada” dos tutorados, de suas aprendizagens, em diferentes
momentos:
Eu fiquei só na monitoria um semestre; depois, eu fui para a tutoria. E... eu
acho que [...] a experiência é boa, mas ela não é tão completa... como ser
tutor e monitor. Por quê? [Na monitoria] Você conhece aquele grupo a
partir da perspectiva do grupo, então você... está ali, você observa a aula,
colabora no planejamento, no desenvolvimento, acompanha pequenos
grupos [...]. A tutoria te dá uma profundidade... de conhecimento do que
cada um vem construindo durante o semestre [...] (Cora, tutora).

Nessa direção, a fala de Cora é ratificada pela de Francisco, que indica como
um dos papéis do tutor o de ajudar os tutorados a enxergar aspectos que propiciarão
mudanças nos rumos de sua pesquisa, por meio de intervenções simples, mas
cruciais, marcando a diferença que pode fazer o olhar atento do tutor para com o
tutorado:
[...] a gente começa a perceber as influências das disciplinas [...] isso até
me faz lembrar um pouco do papel da gente como tutor, porque, em alguns
momentos, a gente começava a perceber que eles [tutorados] ficavam tão
tomados por um determinado autor... [risos] e nem sempre aquele autor, de
fato, ia contribuir [com a pesquisa] [...] aí era uma hora, inclusive, de “Tá, mas
então por que você não estuda isso, se é uma coisa que te captura,
assim, com tanta força [...]?”. Aí, era bem engraçado, porque você ia
vendo nascer outras possibilidades, outras pesquisas, outros projetos,
ou dúvidas [...] (Francisco, tutor).

A fala de Francisco está em consonância com o que apontam Placco e Souza
(2006), quando as autoras indicam que o papel do formador – neste caso, do tutor –
no processo de aprendizagem do adulto implica “apontar, mostrar, provocar para que
este se aproprie, cada vez mais, de suas maneiras de aprender, saber e fazer,
tornando-se capaz de exercer seu papel de maneira mais autônoma e consciente e,
quem sabe, transformadora” (Ibid., p. 58).
Richard, por sua vez, aponta que a participação do tutor nas aulas, como monitor,
faz com que ele seja uma “ponte” entre o professor e os mestrandos (tutorados), a partir
das relações que estabelecem entre si (tutor/monitor – tutorado):
[...] o tutor assume um papel intermediário, querendo ou não, porque ele é
mais próximo do aluno, porque ele [tutor] é aluno e tem um contato com
o professor, com a coordenação, com o departamento [o Programa] [...]
então ele faz essa ponte. [...] uma pessoa que fica absolutamente solitária,
ali, num canto da sala [...] ou que toma uma atitude [...] equivocada... A partir
da referência do tutor, o professor consegue ter uma outra visão
(Richard, tutor).
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A fala de Amanda, a seguir, corrobora a de Richard:
Eu acho que a gente começa a tentar a ficar mais atento a coisas [...], no
sentido de ajudar o professor a perceber mais a individualidade de cada
aluno (Amanda, tutora).

Nessa direção, Nunes (2007, p. 52) aponta que “diante de turmas numerosas,
fica difícil para o professor dar assistência a todos os alunos”, o que acontece com as
turmas de MP do Formep, que têm em torno de 40 alunos por turma. Ao compartilhar
com o monitor a “tarefa de assistir aos problemas vivenciados pelos alunos” (Ibid., p.
52), o professor oportuniza-lhe “captar o andamento da disciplina, o ritmo de
desenvolvimento dos alunos, seus interesses e a percepção da turma sobre o
conteúdo e o método” (Ibid., p. 53).
Nessa perspectiva, o monitor, “como partícipe do desenvolvimento da disciplina
e elo entre o professor orientador e os alunos, pode representar um suporte a mais
nesse processo” (Ibid., p. 55), o que acaba por contribuir com todos: professor, alunos
e com o próprio monitor.
O diálogo entre Wísa e Felipe, apresentado a seguir, evidencia que a
participação na monitoria e na tutoria enriquece a experiência e a atuação do tutormonitor: na primeira, tem-se um olhar para coletividade; na segunda, um olhar para o
indivíduo, conforme Cora e Amanda também apontaram. Além disso, Wísa e Felipe
relatam que participar de ambas as atividades facilita a atuação do tutor no sentido de
que não haja (ou seja minimizada) qualquer incoerência entre suas ações e as do
professor que estiver ministrando a disciplina de Metodologia naquele semestre.
Nessa direção, monitoria e tutoria “se autoabastecem”:
Para mim, foi muito rico quando a gente fez a monitoria com a tutoria e,
por sorte, com os mesmos alunos. [...] porque você tinha uma noção do
momento coletivo daquela turma... ansiedades, comportamentos... e aí
você tinha o grupo menor contigo para o trabalho. Então, acho que... elas
se autoabasteceram, a monitoria e a tutoria [...] (Wísa, tutora).
Eu queria falar sobre isso, Wísa... Quando eu fui para a tutoria, e os tutorados
me indagaram sobre algumas coisas, eu fiquei pensando “Eu não quero
contradizer o que a professora de Pesquisa [Metodologia] está falando”
(Felipe, tutor).

Exatamente (Wísa, tutora).
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Talvez seja a insegurança de outros [tutores]. A gente morre de medo de
contradizer o que o professor está dizendo na sala de aula;
principalmente o de Pesquisa (Felipe, tutor).
Eu acho que é uma preocupação; não é insegurança. [...] Eu senti isso
quando nos mandaram por e-mail [...] “A gente vai trabalhar, efetivamente,
paralelamente à disciplina da professora de Pesquisa”. Eu falei: “Então
me passa a ementa da disciplina dela”. [risos] [...] porque eles [os
tutorados] vão levar isso, obviamente, para a tutoria (Wísa, tutora).

Amanda, por sua vez, expressa que, além das trocas com os tutores
experientes, sua atuação como monitora foi fundamental para que ela conseguisse
estabelecer aquele “ponto”, aquele limite de intervenção nos textos dos mestrandos,
buscado por ela, que mencionamos anteriormente:
[...] uma das coisas que me ajudaram muito nisso foi a monitoria, em
disciplinas que estes alunos [tutorados] estavam cursando. Porque aí eu os
acompanhava no horário de aula, as discussões que eles traziam dos
trabalhos e a forma que o professor conduzia isso [...] a partir daquele
momento, eu me senti um pouco mais segura para saber assim: “Oh, até
aqui. O meu limite é esse... [...]. A partir disso, não é minha função, não
é meu papel como tutora” [...] (Amanda, tutora).

Esse contato com os tutorados também nas aulas é apontado por Francisco
como algo que traz “um impacto diferente” para o processo de tutoria:
[Na monitoria] eu também pude aprender muito e ter outro nível de contato
com os colegas. Então, acho que a tutoria, em conjunto com a monitoria,
com a participação nos eventos, com tudo que ia acontecendo, tem mesmo
um... acho que um impacto diferente (Francisco, tutor).

As falas dos tutorados evidenciam que a atuação deles como tutores e
monitores do Formep, concomitantemente, contribui para as relações interpessoais
que se estabelecem entre eles, os tutorados e os professores e, portanto, contribui
também para o sucesso do processo de tutoria, razão pela qual, a nosso ver, essa
participação deve continuar sendo estimulada e favorecida pelo Programa.
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5.1.3 Importância das relações interpessoais para o processo de tutoria
[...] eu acho que a parte que mais me toca é a parte
das relações; as relações estabelecidas, os afetos,
as relações que nós estabelecemos entre nós,
tutores, tutores-tutorados, sabe? Eu acho que isso
é muito, muito importante para o nosso
crescimento, [...] para a gente saber o quanto a
gente não sabe [...]. Para a gente saber... trabalhar
em grupo, desconstruir um monte de coisas que a
gente tem cristalizadas... [...] para a gente crescer
como seres humanos, como profissionais e como
mestres e doutores que seremos. Acho que essa
bagagem... é muito preciosa. Muito preciosa. As
relações...
Vitória, tutora

Nesta terceira categoria, são apresentados e discutidos os dados que
expressam as percepções dos tutores acerca das relações que estabelecem entre
eles e os tutorados (tutor – tutorado) e entre eles e os colegas (tutor – tutor).
5.1.3.1 A relação tutor – tutorado
Quanto à relação tutor – tutorado, Richard destaca que o tutor, como par
avançado, serve como “referência” para o mestrando que ingressa no meio
acadêmico:
[...] uma coisa que é muito importante [...] é que [os tutores] são... referências
que nós não temos no mestrado acadêmico e que faz muita falta para
quem chega na academia (Richard, tutor).

A fala de Wísa corrobora a de Richard e, ao ressaltar a importância do exercício
de empatia na relação tutor – tutorado, ela aponta que esse exercício acaba
reverberando positivamente em seu processo como doutoranda e no processo de
tutoria, justamente pelo conhecimento que já se tem dele:
[...] outro sentimento que eu tive, vivendo a tutoria, foi “Puxa, mesmo no
mestrado acadêmico eu queria ter tido isso”. [...] foi muito interessante essa
questão do se colocar no lugar do outro, e num lugar que já foi seu... [...]
como processo de aprendizagem, de autoconhecimento, de autorreflexão
do seu próprio projeto, do seu próprio processo individual, ele é muito
gratificante e eu acho que é aí que está esse aprendizado, de você voltar num
lugar [...] que já foi seu, para poder contribuir de uma forma diferente
(Wísa, tutora).
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As falas de Richard evidenciam a importância da tutoria realizada no Formep,
apontada por André (2016a, p. 32) como uma “experiência inovadora e compartilhada
de formação”, conforme já mencionamos em capítulos anteriores.
Júlia também ressalta a importância da empatia na relação tutor – tutorado. Em
sua fala, Júlia revela a necessidade de, sendo o par avançado, manifestar aos
tutorados que está na mesma situação que eles, ou seja, que também é pósgraduanda e enfrenta, senão as mesmas dificuldades, outras, bem parecidas:
[...] eu falava para os alunos [tutorados] que eu também era aluna... que eu
estava na mesma... E eu repetia isso. Quando eles apresentavam
dificuldade, eu falava “Gente, estou igual... Estou igualzinha a vocês. Com
um nível... [acima, no doutorado], mas igual” (Júlia, tutora).

A fala de Júlia é ratificada pela de Cora, que aponta a importância de o tutor,
como par avançado, esclarecer ao tutorado que as dificuldades inicialmente sentidas
fazem parte do processo e auxiliá-lo a vencê-las, até falando de suas próprias
dificuldades, o que confere “proximidade” e “cumplicidade” à relação:
[...] poder dizer para eles “Olha, eu também sou da escola e, quando eu
entrei [na pós-graduação], eu não sabia nada”... Eu nem sabia o que era um
periódico. [...] No último ano, eu fui numa banca [de jornal] e falava assim
“Como que eu faço para comprar essa revista?” [ri]. [...] [Contar isso aos
tutorados] acabou trazendo uma proximidade, uma cumplicidade, que
podia se perguntar sobre qualquer coisa [...]. E eu sentia, assim, no início,
que as meninas tinham um certo receio de dizer que não sabiam, e aí eu usei
justamente esse exemplo do periódico. Falei “Vocês vão ouvir bastante sobre
isso, periódicos, artigos”... (Cora, tutora).

A fala de Cora revela que as trocas entre tutores e tutorados não são apenas
cognitivas, mas também afetivas, ambas “mediadas pela linguagem” (PASSOS;
ANDRÉ, 2016, p. 13).
Nessa direção, o fato de os tutores lidarem com os desconhecimentos iniciais
dos tutorados, de forma positiva, respeitosa e empática (afeto), propicia a abertura
para o aprender (cognição). Conforme destacam Placco e Souza (2006, p. 20):
Aprender, de um lado, supõe aceitar que não se sabe tudo [...], o que é
doloroso; de outro, [aprender] relaciona-se ao prazer de descobrir, de criar,
de inventar e encontrar respostas para o que se está procurando, para a
conquista de novos saberes, ideias e valores.
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Nessa perspectiva, Helena, Felipe, Júlia e Diana reforçam a importância do
diálogo, da empatia, pois também viveram no mestrado (e/ou vivem, no doutorado)
dificuldades semelhantes. E Júlia enfatiza que a tutoria é uma oportunidade
privilegiada de aprendizagem, tanto para os tutorados como para os tutores:
[...] no mestrado, eu me sentia sozinha em alguns momentos [...] eles, na
tutoria, eu acredito que não têm esse... sabe, um desespero, um... calor,
uma bateção de coração [...] (Helena, tutora).
[...] quando eles estão aflitos, a gente fala: “Oh, é assim mesmo. É normal,
cara; a gente já passou”; “Olha, eu também estou desse jeito”. A gente
sempre faz isso... na sala de aula. E aí... os nervos vão se acalmando (Felipe,
tutor).
Eu me lembro que o meu mestrado... foi assim... sozinha... Entrar numa
academia [...], com gente mais velha do que eu... e eu... sentada, ouvindo,
só cumprindo as regrinhas ali, básicas, mas sem ter nenhuma formação
[...] então, o que eles [tutorados] têm, hoje, é um privilégio, né? [...] de nos
terem, nesse sentido de orientar. E nós, também, de estarmos
“capacitando” [diz “entre aspas”] cada vez mais a escrever, a ler... (Júlia,
tutora).
Eu acho que isso é importante... Lembrar para o colega que “Olha, eu
também estou num processo de construção; essa dificuldade, eu
também tenho; esse medo, eu também tenho”. [...] Os primeiros trabalhos
que eu recebi vinham com pedido de desculpa... [...] Então, no próximo
encontro, eu dizia: “Olha, a gente não está aqui para se desculpar. [...] Nós
vamos crescer juntas. O que eu não souber, eu vou procurar resposta, e
vocês vão me ajudar também” (Diana, tutora).

O exemplo dado por Diana, dos trabalhos que recebia com “pedidos de
desculpas”, revela não apenas uma atitude empática da tutora, mas também uma
“conceitualização positiva do erro, [...] requisito para a contribuição efetiva para o
grupo e assunção do princípio de que todos podem aprender com todos” (DURAN;
VIDAL, 2007, p. 31).
Wísa aponta, ainda, que a relação tutor – tutorado propicia a aprendizagem da
“corresponsabilidade”. Sua fala indica que o tutor é “corresponsável” pelo sucesso do
tutorado, pois “uma palavra” sua, “uma dica”, pode mudar o rumo dos trabalhos. E
revela que, quando pensa na relação tutor – tutorado, percebe que não é possível
pensar apenas na questão do conteúdo. Para Wísa, o tutor pode ajudar seus colegas
também nos momentos de angústia e ansiedade, porque já viveu isso no mestrado e,
por vezes, ainda vive no doutorado:
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E eu acho que tem até um outro aprendizado, da corresponsabilidade... [...]
esse poder participar e ajudar [...] uma palavra, uma dica que você dava
podia dar um outro direcionamento, podia dar um outro ritmo para o
trabalho, para a pesquisa dessa pessoa [tutorado], e, às vezes, não só em
termos técnicos, metodológicos, mas também pessoais [...] os nossos
primeiros quinze minutos da tutoria passada foi a angústia das meninas se
dividindo entre as questões pessoais e as questões profissionais. [...] não dava
para a gente ignorar e falar “Está bom. Nós estamos aqui, vamos lá. Vamos
falar dos descritores” [...] (Wísa, tutora).

A fala de Wísa remete-nos ao que expressam Duran e Vidal (2007, p. 16), de
que: “Na perspectiva da interação educativa, o processo pessoal é inseparável da
relação interpessoal”.
Nessa direção, ainda, Helena traz à tona uma questão recorrente nas falas dos
sujeitos: o acolhimento. Para ela, a postura acolhedora dos tutores do Formep, nesses
momentos conflituosos pelos quais passa a maioria dos tutorados, pode lhes trazer
segurança:
Um acolhimento que... em outros lugares, eu acredito não tenha da mesma
maneira que a gente trabalha no Formep. [...] a gente oferece esse
acolhimento e eles [tutorados] também têm uma segurança, um... não sei
se essa é a palavra, mas eles se sentem bem com isso (Helena, tutora).

A fala de Helena está em consonância com as ideias de Placco e Souza (2006,
p. 47), quando as autoras afirmam que:
[...] ambientes acolhedores podem facilitar e ampliar a expressão das
experiências emocionais dos participantes [do grupo], levando à superação
de obstáculos e ao fortalecimento da confiança. Em um ambiente como este,
é possível exercitar a crítica e a reflexão, explicitar os medos, os erros e as
falhas tão comuns em qualquer atividade humana.

Um aspecto bastante relevante apontado por Vitória e Valentina é a
responsabilidade que o tutor, como par avançado, tem nas relações que estabelece
com seus tutorados. Fica evidente em suas falas que ser o par avançado exige estudo,
exige busca pelo conhecimento, caso contrário, não haverá (ou haverá poucas)
contribuições a fazer ao processo do tutorado. Embora a relação tutor – tutorado seja
uma relação “horizontal”, pois ambos são pós-graduandos em uma mesma instituição
de ensino, ela é “assimétrica”. E essa assimetria é justamente o que faz com que o
tutorado avance, alavanque seu crescimento:
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[...] esse movimento que a gente vai fazendo de buscar diversas fontes para
poder, realmente, ser um par mais avançado... Manter a horizontalidade,
mas sempre tem a assimetria, né, essa relação é assimétrica... não pode
deixar de ser, é uma relação com pares, mas de diferentes níveis (Vitória,
tutora).
[...] estudar, ajustar as relações, respeitar o outro, também se colocar,
porque o tutorado precisa também ver que você carrega uma certa... um
certo domínio [...], senão fica muito complicado. Mas isso, numa relação de
amorosidade, de respeito e também de rigor científico, que a gente
também precisa ter (Valentina, tutora).

Essa necessidade de estudo constante também foi apontada por Francisco,
conforme já apresentamos, quando ele relata as primeiras experiências como tutor,
no início do processo de constituição da tutoria no Formep63. Como vemos, essa
necessidade emerge reiteradas vezes nas falas dos tutores, ratificando a importância
de estudar e preparar-se para os encontros para, de fato, contribuir com os tutorados.
Na direção da fala de Valentina, Felipe também ressalta sua preocupação em
“minimizar as assimetrias” na relação tutor – tutorado (e não no conhecimento), para
que elas não intimidem os colegas do MP, dificultando, dessa forma, sua relação com
eles e, consequentemente, o processo de tutoria:
Eu tento minimizar essas assimetrias... que não podem ser negadas, né?
Mas eu tento não fazer disso um... problema grandioso para a relação.
Entendeu?... Para intimidá-los, alguma coisa desse tipo [...] quando eu
comecei a tutoria [...] eu falei “Queria dizer que eu sou colega de vocês, que a
gente está aqui para desabafar”. Eu precisava falar isso; não queria que
eles me olhassem assim... (Felipe, tutor).

Toda a discussão acerca, principalmente, do acolhimento do tutor, da empatia,
da parceria que ele estabelece com os colegas tutorados trouxe à tona um aspecto
muito interessante, que está relacionado à “sobrevivência” do pós-graduando no meio
acadêmico.
Conforme aponta Francisco, “sobreviver” na pós-graduação é algo que exige
mais do que “bom desempenho nas disciplinas”. Quem chega a esse nível de ensino
precisa aprender a “língua” que se fala na universidade, na pós-graduação:
[...] uma questão bastante difícil para uma pessoa que chega na pós-graduação
é sobreviver no meio acadêmico [...] não é só ter desempenho na
disciplina; é muito mais do que isso. É lidar com o fato de que se fala uma
língua dentro da universidade, da pós-graduação, que, muitas vezes, a
gente não dominava antes (Francisco, tutor).

63

Ver pág. 118 (fala de Francisco).
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Nesse contexto, está inserida a escrita acadêmica, que, por utilizar convenções
específicas que a diferenciam de outros tipos de escrita, gera muitas dificuldades
àqueles que necessitam empregá-la (DAMIANI et al., 2011), principalmente aos
escritores iniciantes nos gêneros textuais acadêmicos, como: resenha, resumo
científico, relatório, memorial, projeto de pesquisa, artigo científico, dissertação, tese,
dentre outros.
Embora as pessoas que chegam à universidade passem muitos anos de sua
vida na escola estudando a língua materna, Damiani et al. (2011, p. 457) ressaltam que:
[...] a aprendizagem de regras e normas gramaticais não garante a boa
textualização e que a redação de um bom texto está relacionada com a
capacidade de o escritor organizar, de forma coesa e coerente, suas ideias.
Entretanto, conhecimentos gramaticais como, por exemplo, o uso da regência e
da concordância nominais e verbais e o emprego adequado das regras básicas
dos sinais de pontuação e do paralelismo sintático e semântico 64, deveriam ser
dominados por estudantes universitários [...].

Com bem sinalizam André et al. (2016, p. 39): “As habilidades que precisam
ser desenvolvidas para a sobrevivência nessa etapa de estudos impõem desafios a
serem enfrentados não só pelos estudantes, mas também pelos professores”, que não
devem esperar que seus alunos cheguem “prontos” à pós-graduação. E a
aprendizagem da escrita acadêmica é apenas um desses desafios.
Lembrar de como foi essa experiência para si, quando ingressou no mestrado –
e mesmo no doutorado –, e trazer sua experiência como formador, foi algo
fundamental para que Francisco conseguisse enfrentar os desafios de trabalhar com
os tutorados na aquisição dessa nova “língua”, começando pela “definição do gênero
textual” a ser produzido no MP e na tutoria:
[...] foi até um momento de refletir sobre a minha experiência como mestrando,
que tinha sido lá atrás, e como doutorando, naquele momento, e uma coisa
bacana que aparecia bastante na primeira turma, era assim “Que texto é esse que
a gente vai fazer? Como é que é esse trabalho final?” [...] foi nesse momento
que comecei a insistir: “A gente precisa dizer qual é o gênero textual que esse
pessoal tem que escrever [...]”. E aí eu trouxe isso da minha experiência como
professor, como formador [...] (Francisco, tutor).
64

Paralelismo sintático: é uma sequência de estruturas sintáticas, como termos e orações, que são
semelhantes ou possuem igual valor sintático. Exemplo: Eu pedi para ele vir cedo e que trouxesse
guardanapos (sem paralelismo sintático) x Eu pedi que ele viesse cedo e que trouxesse guardanapos
(com paralelismo sintático).
Paralelismo semântico: indica uma simetria entre as ideias presentes na frase. Exemplo: A irmã
revisou a matéria com Pedro (sem paralelismo semântico) x A irmã revisou a matéria com o irmão /
Alice revisou a matéria com Pedro (com paralelismo semântico).
Disponível em: <https://www.normaculta.com.br/paralelismo-sintatico/>. Acesso em: 28 dez. 2017.
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Ainda segundo Francisco, a “sobrevivência” dos tutorados, mestrandos do
Formep, está ligada à valorização das experiências e dos conhecimentos que eles
trazem consigo.
[...] sabe, foram aparecendo todas essas questões, de que a sobrevivência
no mestrado profissional, ela estava ligada, primeiro, a uma valorização das
experiências que as pessoas traziam, porque elas eram muito vastas [...]
“Ah, mas eles não sabem, não conseguem”... “Gente, mas eles sabem um
monte de coisas importantes do ponto de vista da sua experiência
profissional... Essa é uma nova etapa da vida acadêmica, então a gente
tem que criar condições para eles sobreviverem aqui, afinal de contas, a
gente também passou... por isso e não teve ajuda”, e aí todo mundo ia
trazendo um pouco disso também... (Francisco, tutor).

A fala de Francisco reforça a importância de acreditar no outro, em seu
potencial, e de respeitá-lo, conforme emergiu nas falas dos tutores, em tantos
momentos da pesquisa.
5.1.3.2 A relação tutor – tutor
Quanto à relação tutor – tutor, Cláudia aponta que atuar na tutoria tendo o par
avançado no grupo trouxe-lhe segurança, por isso a importância, em sua opinião, de
sempre haver, em cada grupo, tutores iniciantes e tutores experientes:
Eu lembro que o primeiro encontro foi junto com a Cora [seu par avançado];
eu não sabia como é que eu fazia, e a Cora estava na nossa turma e dizia
“Não; pode deixar comigo”. Eu falei “Ah, que bom!” [risos] [...] acho que
os veteranos ajudam muito a gente... e é imprescindível nas turmas ter
essa mescla de novos e velhos [...] (Cláudia, tutora).

A importância do apoio do par avançado na relação tutor – tutor também é
revelada nas falas de Diana e Valentina:
Nos momentos que eu precisei [...] me orientaram. A Cora foi super
bacana num desafio que apareceu, né? [...] ela falou “Não, Diana. Deixa que
eu vou falar com sutileza e tudo mais, e nós vamos resolver isso”.
Acalmou o grupo [de tutores] e foi muito bacana (Diana, tutora).
Ela [a colega tutora] me incentivava, a forma como ela me olhava, que
balançava a cabeça, e que dizia assim “É isso, Valentina”. Eu falava “[...]
mas isso daqui...”... “Valentina, nós vamos resolver. A gente vai ver
como a gente faz” (Valentina, tutora).
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Wísa, ao também falar da relação com os pares avançados, destaca o caráter
coletivo da tutoria, que é corroborado por Helena:
[...] a tutoria não foi feita para ser um trabalho... solitário... [...] porque
essa troca entre pares avançados... Eu acho que talvez um momento dos
que eu mais aprendi [...] foi quando a gente sentava para planejar... Ou
quando a gente trocava mensagens sobre atividade, ou como a gente ia
direcionar o grupo, ou quando a gente discutia coletivamente uma
questão pontual de um tutorado... (Wísa, tutora).
Tem essa característica, né? Tem essa característica do coletivo (Helena,
tutora).
É. Ela não foi... Ela não é um trabalho solitário (Wísa, tutora).

A fala de Wísa corrobora a ideia que a figura do par avançado, portanto, não está
presente apenas na relação tutor – tutorado, como se pode pensar, em um primeiro
momento, mas também na relação tutor – tutor, evidenciando que, em qualquer
relação, sempre haverá diferenças de nível de conhecimento ou habilidades entre as
pessoas.
Richard traz à discussão um aspecto muito interessante da relação tutor – tutor,
que é a “negociação” entre pares, e apresenta um ponto de vista diferente dos trazidos
por outros tutores sobre a figura do par avançado na relação tutor – tutorado:
Tem uma coisa que é importante [...] que é a negociação com o seu
parceiro ou seus parceiros de tutoria... [...] porque, teoricamente, é muito
bonita essa visão de “Nós somos colegas e estamos todos no mesmo
barco”, mas, muitas vezes, não acontece desse jeito... Muitas vezes, o par
avançado, ou por vício de professor, ou até porque acredita que ele seja
melhor, tem verdades... prontas, ou próprias... [...]

Para Richard, a busca pelo alinhamento de discursos e ações e também por
consensos é fundamental para que a tutoria, de fato, auxilie o tutorado, e não o
confunda, como às vezes ocorre:
[...] o que eu percebo é que essa negociação é importante, até para que
exista uma sintonia e para que se chegue para o colega [tutorado] de uma
forma muito mais próxima [...] Porque já aconteceu de um colega [tutor]
passar uma informação para um tutorado e eu não concordei em
absolutamente nada. E me vem aquilo “Se eu começo a discutir com o meu
colega, no meio da tutoria, eu vou confundir mais ainda”, e, ao mesmo
tempo, [...] “O que que eu posso adicionar, diante daquela realidade,
daquele outro universo?” (Richard, tutor).
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Na direção do que aponta Richard, Valentina revela que a relação com suas
colegas tutoras pautava-se no alinhamento de discursos e tarefas e no respeito com
os tutorados e com sua produção:
[...] a gente se vigiava muito para que não acontecesse de “Você fala uma
coisa, eu falo outra e a outra fala outra”... Não. Para que a gente pudesse
estar em sintonia com as nossas falas. [...] porque você tem que ter muito
cuidado com aquilo que você vai dizer [...] na análise dos textos; muito
cuidado para não desconstruir tudo, sair desconstruindo tudo [...]
(Valentina, tutora).

Na perspectiva da “negociação” apresentada por Richard, o que o tutor traz
parece ir ao encontro do que propõe Ninin (2009, p. 359): negociação como uma
“conversa em busca de esclarecimentos e consenso”.
Amanda reforça que, entre os tutores, há diferentes visões de como orientar os
tutorados e destaca a importância de se buscarem consensos e se definirem
estratégias de trabalho que contribuam positivamente para o processo de tutoria:

[...] a gente passou por algumas situações nesse grupo, [...] que a gente
definiu assim: “Não. A gente precisa... sentar, ler esses textos juntos, para
chegar num consenso” [...] da melhor forma de orientar, porque, é claro,
são visões diferentes, olhares diferentes, experiências, né? (Amanda,
tutora).

E, ao falar de uma situação vivida no grupo, Amanda ratifica a ideia de que é
necessário que os tutores “negociem”, conversem abertamente sobre seus desejos e
suas dificuldades:
A gente teve uma situação com uma tutorada, [...] eu falei assim: “Olha, eu
não me sinto à vontade para... ir nesse ponto” [...]. Então, nós decidimos
“Eliana [tutora], toma conta dela?”, nesse sentido de... “Orienta?” (Amanda,
tutora).
Isso é uma negociação (Richard, tutor).

Cláudia expressa que essa questão da “negociação” está estritamente
relacionada a uma “escuta ativa”, à “empatia”, e também conta uma situação vivida,
para ilustrar a discussão:

[...] eu acho que essa negociação que a gente faz é muito legal; é um
crescimento e é uma coisa, assim, de você treinar a sua escuta ativa a todo
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momento, a empatia [...] a gente tinha uma turma muito grande no primeiro
semestre; 15 alunos [...] nós sentamos e falamos “Olha, vamos dividir
esses 15 em três grupos de cinco” [...] no primeiro encontro, eles foram
falando qual era a função, a atuação deles. Então nós dividimos [...] essa
negociação que a gente fez foi tão... pacífica e tão interessante [...]
(Cláudia, tutora).

Por fim, Cláudia e Richard expõem que existem, sim, diferenças entre os
colegas tutores, em seus discursos e em suas ações, mas que isso não deve ser visto
como algo negativo. No entanto, suas falas revelam que, para eles, a “negociação”
também deve ser considerada nesse aspecto, para que não se corra o risco de passar
aos tutorados uma imagem que demonstre “falta de coesão”. E reforçam a fala de
Amanda, no sentido de que é importante que se faça dessas diferenças algo que traga
contribuições ao processo:

[...] cada tutor tem um tempo diferente; tem pessoas que são mais
tranquilas, tem pessoas que são mais ativas [...] Então, a gente teve que
negociar muito para poder fazer um trabalho coeso, porque os tutorados
percebem isso, e a gente não quer passar uma ideia de que a gente não
está falando a mesma língua, né? (Cláudia, tutora).
[...] é interessante saber o que tirar de cada um e aproveitar, para não interferir
e, ao mesmo tempo, auxiliar e ser complementar dentro desse processo; para
não confundir [o tutorado] e, ao mesmo tempo, adicionar... no resultado
(Richard, tutor).

Nessa direção, a negociação realizada entre esses tutores parece respeitar os
diferentes pontos de vista, “num processo de interação, considerando não somente a
voz de cada interactante, mas também os papéis que cada um exerce no contexto
considerado” (NININ, 2009, p. 359).
A tutoria acadêmica entre pares, como todo “processo interativo” (PLACCO;
SOUZA, 2006, p. 85), “implica também o aprendizado de relações”. Ao
reconhecermos, no outro, que suas diferenças podem potencializar nosso
crescimento, “aprofundamos o conhecimento sobre nós mesmos” (Ibid., p. 85).
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5.1.4 Avaliação da tutoria pelos tutores: contribuições do processo e sugestões para
seu aprimoramento
Um dia me perguntaram assim: “Valentina, quanto
você ganha?” [...] “Quanto você ganha para fazer a
tutoria?” [...]. E eu olhava assim, profundamente
[ri]... e dizia: “Eu ganho aprendizado... É o que eu
ganho”
[...]
“Eu
ganho
reconhecimento,
pertencimento, o respeito ao outro e...” [suspira] É
isso...
Valentina, tutora

A análise desta quarta e última categoria apontou que, na avaliação dos tutores,
sua participação na tutoria e na monitoria trouxe-lhes contribuições tanto para sua
trajetória acadêmica, como doutorandos e mestrandos da PUC-SP, quanto para sua
trajetória profissional, como profissionais da educação.
Os tutores também apresentaram algumas sugestões para o aprimoramento
da tutoria acadêmica no Formep.

5.1.4.1 Contribuições da tutoria e da monitoria para a trajetória acadêmica e
profissional dos tutores

Dentre as contribuições da tutoria para a trajetória acadêmica dos tutores, na
pós-graduação, Francisco, Cora, Helena, Vitória e Diana apontam que pensar sobre
a pesquisa e o processo dos tutorados levou-os a pensar sobre sua própria pesquisa
e seu próprio processo, como doutorandos, em seus programas:
[...] eu pude avançar, por exemplo, na minha própria pesquisa, a partir de
ouvir as pesquisas dos outros [dos tutorados]. Eu tomei muitas decisões
sobre a minha tese durante a tutoria (Francisco, tutor).
[...] pensando sobre o trabalho deles [tutorados], eu também tinha
algumas ideias sobre o meu [...] era uma maneira também de pensar o
meu próprio percurso... (Cora, tutora).
[...] mexe o tempo inteiro com a nossa pesquisa. [...] nos faz pensar o
tempo inteiro no nosso trabalho (Helena, tutora).
[...] a gente está o tempo todo olhando para o nosso trabalho, estudando,
porque a gente tem que recorrer a... várias fontes, para a gente poder ter
bagagem, para oferecer para eles, né, e isso vai nos alimentando
também [...] (Vitória, tutora).
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[...] a impressão que eu tenho, de início, e me olhando, é como eu cresci
também, [...] em termos de aprender coletivamente ou... pensar um pouco
melhor as coisas da academia através do Formep (Diana, tutora).

As falas dos tutores revelam que, ao interagirem com os tutorados, eles
também aprendem e se desenvolvem. Nessa perspectiva, a aprendizagem pode ser
vista como uma “via de mão dupla”, ou seja, um ajuda o outro a aprender e um aprende
com o outro (FRISON, 2012).
As falas também evidenciam que, nessa interação, os tutores deparam-se com
suas próprias lacunas, a partir das quais têm a oportunidade de superá-las.
Em relação às contribuições para a trajetória profissional, Francisco, Wísa e
Felipe revelam que a participação na tutoria pode contribuir para a atuação dos tutores
como (futuros) docentes no ensino superior e como (futuros) orientadores de
pesquisa:
[...] embora eu tivesse experiência no ensino superior, [a tutoria] foi um
contato com uma outra etapa da formação, que é a pós-graduação [...]
eu pude refletir bastante sobre [...] o que é aprender coletivamente na pósgraduação; [...] inclusive como um possível orientador de pesquisas mais
adiante (Francisco, tutor).
[...] acho que ela [a tutoria] também é muito estimulante nesse sentido de
autoalimentação de aprendizado [...] de conteúdo mesmo, né? [...] além de
estar ali vivenciando uma situação que um dia você pode estar, enquanto
professora do ensino superior [...] (Wísa, tutora).
[...] o ganho principal, eu acho que é o seguinte: [...] a formação na pósgraduação, em termos de doutorado acadêmico, ela forma para trabalhar
como pesquisador, né? E a gente tem um diferencial da tutoria, que ela
nos possibilita esse “estágio”... essa prática. [...] A gente está tendo uma
oportunidade ímpar de trabalhar esses aspectos da orientação já na
nossa formação no doutorado... (Felipe, tutor).

Valentina, por fim, revela um aspecto muito interessante da contribuição que a
tutoria lhe trouxe: a “humanização”. Diz ela:
[...] a tutoria me humanizou, de todas as formas, né? No meu fazer, no
meu sentir e no meu dizer. Porque é aquilo [...] a gente precisa aproximar
o que a gente diz, o que a gente fala. É essencial, porque, se a gente tiver
uma distância entre o dito e o feito, é muito complicado. Então, de
repente, o teu discurso é um e tua prática... os tutorados tão vendo que é
completamente outra (Valentina, tutora).
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A fala de Valentina encontra consonância com o pensamento de Paulo Freire
(2002, p. 27), quando o autor expressa que: “Este esforço, o de diminuir a distância
entre o discurso e a prática, é já uma dessas virtudes indispensáveis – a da coerência”.
Com relação às contribuições da monitoria para a trajetória profissional dos
monitores/tutores, Cora revela que, para ela, a participação na atividade possibilitoulhe a aprendizagem de “bons jeitos” de ser professor no ensino superior e também a
construção de um “repertório de ações”, de “modelos” de docência, que poderão ser
empregados tanto em sua atuação como docente, quanto em sua atuação como
tutora:
[A monitoria] é um momento em que eu fico observando... buscando...
bons jeitos de ser professora universitária. [...] nos conflitos, eu fico em
silêncio durante a aula, mas eu fico conversando comigo o tempo todo.
[...] Teve um conflito bastante sério com uma aluna [...] aí, você poder respirar,
sabe, falar “Ai, graças a Deus não sou eu; tem essa pessoa [a professora]
que já viveu tanto, que está me transmitindo um ótimo modelo. Então, eu já
sei o que eu posso fazer se acontecer [comigo]...” [...] na monitoria, isso
me marca muito; o modo como organizar a aula; o modo como cada uma
planeja [...] E, aí, a tutoria vem como um espaço para a gente
experimentar tudo isso que a gente viu (Cora, tutora).

Francisco, por sua vez, aponta que participar da monitoria possibilitou-lhe
“conhecer os bastidores da docência”, isto é, conhecer, de perto, o trabalho dos
professores do Formep:
[Na monitoria] você aprende um pouco os bastidores, o que é o
planejamento [...]. Esse ponto da cultura acadêmica que, enquanto a gente
só é aluno, não aparece, não vivencia. [...] Os estilos de docência dos
professores... Eu mesmo, igual à Cora, ficava pensando assim: “Ah, isso eu
acho que vou fazer”, “Ah, isso eu não vou fazer, não” [risos] [...] sabe?
[...] e, depois, na tutoria, é você; é o grupo; é a gente que está lá, sabe?
(Francisco, tutor).

Na sequência, o diálogo estabelecido entre ele, Cora e Júlia reforça a
aprendizagem de diferentes “estilos de docência” e a complementaridade existente
entre a monitoria, como espaço de observação, e a tutoria, como espaço de
“experimentação”, ou seja, como espaço para colocar em prática o que foi aprendido
na monitoria:
A gente vai vivendo, experimentando [...]. isso é muito interessante,
porque... eu pude perceber grandes mudanças para mim. [...] eu oriento TCC,
por exemplo, e a qualidade dos trabalhos dos meus alunos... melhorou
muito [...] Então, acho que, como tutor, é isso mesmo. É a hora de você
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colocar a coisa em prática [...] você coloca em movimento... as
aprendizagens que você fez, [que você] pôde construir na monitoria [...]
(Francisco, tutor).
É você planejando... (Cora, tutora).
Planejando, escrevendo comentários... (Francisco, tutor).
Fazendo leituras, selecionando... (Cora, tutora).
As observações; avaliando... (Júlia, tutora).
Avaliando, reformulando... (Cora, tutora).
[...]
Sem perder, também, a sua autoria, não é? Porque, ali [na tutoria], já não é
mais esta ou aquela professora que está comigo [...] é um mix de tudo o
que eu vi enquanto estive com elas. E que eu selecionei, por entender
que eram bons modelos, boas estratégias, boas... práticas, e que eu poderia
aproveitar, então... Ai, é bonito, né? (Cora, tutora).
E isso reflete no dia a dia, quando a gente encontra os alunos [tutorados].
Aí é que é o trabalho (Júlia, tutora).

As falas de Cora, Francisco e Júlia legitimam o que aponta Dantas (2014, p.
588), que concebe a monitoria “como uma fonte de saberes à docência superior”.
Nessa perspectiva, entendemos que o Formep, ao possibilitar que mestrandos
e doutorandos de outros programas de pós-graduação em Educação da PUC-SP
atuem como tutores e como monitores no MP, está favorecendo a formação do
pesquisador e do docente do ensino superior.
Inferimos, por essas falas, que, como tutores e monitores, esses pósgraduandos não se tornam simples “tarefeiros” (NUNES, 2007, p. 49), que executam
tarefas muitos simples, “como buscar diários, coletar apagador e giz, transcrever
notas, receber trabalhos de alunos” (Ibid., p. 49). Pelo contrário, suas falas evidenciam
o respeito dos professores e do Programa para com a formação desses sujeitos, pósgraduandos e profissionais da educação, ao envolvê-los “nas fases de planejamento,
interação em sala de aula [...] e na avaliação dos alunos e das aulas/disciplina” (Ibid.,
p. 49).
Na sequência, Richard traz uma importante reflexão, que é complementada por
Júlia e Francisco, acerca de ser o par avançado numa relação entre adultos
profissionais, em um contexto de formação de “pessoas que estão nesse patamar”:
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[...] nessa experimentação, [...] nós não estamos como professores; nós
estamos como... pares avançados. [...] é uma reflexão muito importante,
principalmente quando você trabalha com pessoas que já têm um
processo de formação [...] para o professor, em especial, do ensino
superior, ou para alguém que pretende orientar pessoas com uma formação,
é um ponto muito importante; acho que [a tutoria e a monitoria] nos
preparam enquanto... professores e futuros professores de pessoas que
estão nesse patamar [...] (Richard, tutor).
Na pós-graduação (Júlia, tutora).
E como pesquisadores também (Francisco, tutor).

Portanto, nessa direção, conforme afirma Dantas (2014, p. 586), a monitoria
“entra nesse processo como mais um elemento de formação desse profissional
interessado em desempenhar a docência superior”.

5.1.4.2 Sugestões dos tutores para o aprimoramento da tutoria acadêmica

Uma das sugestões apresentadas por Richard é que a tutoria seja considerada
estágio nos programas de pós-graduação de origem dos tutores – em geral,
Educação: Psicologia da Educação e Educação: Currículo –, pois a atividade “faz toda
a diferença” para a formação desses sujeitos:
[...] eu acredito que a experiência do Formep... deveria fazer parte do
estágio de um pós-graduando. [...] porque [a tutoria] é um elemento que
faz toda a diferença para a nossa formação (Richard, tutor).

Com relação a isso, Francisco aponta que a ideia já foi sugerida em um dos
programas de origem dos tutores, mas que ela não foi aceita:
Essa atividade [a tutoria], de alguma forma, precisa ser curricular lá [no
programa de origem] também [...] a gente não conseguiu emplacar no
regulamento do programa a participação na tutoria como válida para
composição do estágio docente, por exemplo. [...] eu acho um erro, porque
todo mundo que está aqui diz o quanto foi importante a participação na tutoria
para a constituição da sua identidade profissional de professor do ensino
superior, ou para o seu desenvolvimento profissional como professor
(Francisco, tutor).

Júlia, por sua vez, sugere que todos os professores e orientadores do Formep
tenham acesso ao texto “o tema e eu”, previamente à escolha dos orientandos. A seu
ver, isso não apenas facilitaria a distribuição dos mestrandos entre os orientadores,
que conheceriam antecipadamente os centros de interesse dos alunos, mas também
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traria uma valorização da atividade, pelos tutorados, que saberiam que seus textos
seriam lidos pelos professores e orientadores do Programa:
Um outro elemento que também é importante... [...] é o vínculo da tutoria
com as disciplinas [...] e, depois, com o próprio orientador, né? Até antes
do início da escolha dos professores para orientar. Então, no primeiro
semestre, que a gente faz “o tema e eu”, que todos os professores
tivessem acesso a esse texto... [...] e que, de certa forma, [...] os alunos
soubessem disso, no sentido de valorizarem o espaço (Júlia, tutora).

Nessa direção, de se obter uma valorização da atividade, Francisco sugere que
fossem atribuídos créditos à tutoria, já que esta é uma atividade curricular do Formep:
[...] a tutoria é curricular, não é? Acho que já faz parte do currículo do
Formep, mas acho que essa coisa da contagem [atribuição] dos créditos é
muito importante (Francisco, tutor).

E sugere também que haja encontros e/ou reuniões de todos os tutores com
todos os professores do Programa:
E tem uma outra coisa que eu sentia um pouco de falta... pelo menos uma
vez, poder sentar, assim, todos os tutores, todos os professores,
conversarem juntos, fazerem meio que um seminário de tudo que
aconteceu na tutoria (Francisco, tutor).

Na sequência, Cora e Richard mantêm um diálogo no qual apontam que
encontros regulares deveriam ocorrer, pelo menos, entre os tutores, para um
compartilhamento e um alinhamento do trabalho que vem sendo realizado por eles:
[...] pelo menos, entre os tutores. Eu senti bastante falta [...] esse
momento nosso aqui, agora, é um momento único, não é, gente? Então...
ter essa possibilidade uma vez a cada quinze dias [...] que seja mensal...
sabe? (Cora, tutora).
[...] quando as pessoas começaram a colocar [na reunião com a
coordenação] como elas tinham feito com seus grupos, eu só observava...
“Que interessante, né?”, porque é um universo em desfile; cada um está
num... num mundo, ainda... [...] a galáxia é a mesma, mas os mundos ainda
são... díspares (Richard, tutor).
Uma vez ao mês ou um... não é? Eu acho que seria muito bom... para a gente
poder... falar sobre essa diversidade [de ações, apontada por Richard]...
“Olha, eu fiz dessa maneira, deu super certo”. [...] são estratégias que
fazem parte dessa formação e que a gente precisa, para ampliar o
repertório de... de práticas [...] Boas práticas como tutora [...] Boas
práticas... como formadora, boas práticas como professora. [...]
Compartilhar, sabe? (Cora, tutora).
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Embora sejam realizadas, regularmente, reuniões da coordenação do Formep
com os tutores, conforme já expusemos, os sujeitos apontam para a necessidade de
encontros entre si, nos quais possam compartilhar ideias e socializar boas práticas na
tutoria.
Wísa, Amanda e Francisco reforçam a necessidade de maior aproximação
entre os tutores e os professores do Formep, principalmente com o professor que
estiver ministrando a disciplina de Metodologia e os orientadores, que nem sempre
ministram aulas no Programa, apenas orientam mestrandos:
[...] eu vejo que os professores valorizam esse trabalho que a gente faz...
Agora... eu acho que tem uma questão dessa relação que precisa ser
alinhada [...] não sei se alinhamento seria a palavra. Mas essa... um olhar
para essa relação: equipe docente e equipe de tutores. Porque, na
verdade, a gente não se comunica... muito (Wísa, tutora).
[...] os tutores terem uma reunião com a professora da disciplina de
Metodologia, [...] que trabalha esses mesmos textos que a gente faz na
tutoria. [...] a gente ter um contato com os outros professores, que
também orientam esses alunos e que, às vezes, não conhecem a nossa
experiência como tutor; não de ouvir de nós, entendeu? [...] o que eles
[professores] sentem do texto que os alunos produzem...? No que a gente
poderia ajudar mais esses alunos...? (Amanda, tutora).
[...] quando está mais dentro do PED, a gente ainda consegue ter uma relação
mais próxima, mas é isso: como é que a gente vai se relacionar com a
professora de outro programa? (Francisco, tutor).

Uma sugestão apresentada por Cláudia é que a equipe de tutores tenha um
“coordenador”, ou seja, um colega tutor que desempenhe o papel de coordenador dos
tutores65, para fazer a “ponte” entre eles, a coordenação do Formep e os professores:
[...] eu estava colocando uma sugestão de ter um coordenador... de tutores
para que fizesse a ponte entre nós e os professores, ou que fizesse essa
organização... que pudesse nos dar um suporte mesmo. [...] Em alguns
aspectos, a quem a gente vai se reportar? Ao [tutor] mais antigo? Mas, às
vezes, o mais antigo não está aqui... Então precisava desse... desse apoio
(Cláudia, tutora).

65

Poucos meses após a colocação desta sugestão por Cláudia, na realização do primeiro grupo de
discussão com tutores, uma das tutoras experientes foi convidada pela coordenação do Formep para
desempenhar esse papel de coordenadora dos tutores. Tendo em vista a proximidade da conclusão de
seu doutoramento, no semestre seguinte, ela precisou afastar-se da atividade, quando então outra
tutora experiente foi convidada a assumir a função, o que confirma a importância do papel de um “tutorcoordenador” na equipe de tutoria.
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Wísa aponta que, mais do que um “olhar operacional” – fazer a “ponte” entre a
coordenação e os tutores, agendar reuniões, elaborar pautas e atas de reunião, enviar
e-mails etc. – esse tutor coordenador precisaria ter um “olhar no sentido
metodológico”, para preparar os tutores iniciantes para trabalharem com a produção
do “tema e eu” e do “tema e os outros” e explicitar os objetivos dessas atividades, isto
é, o que se espera dos tutorados nessas produções (por que produzir esses textos,
para quê, para quem, como?):
[...] ter alguém no grupo [...] não só para esse olhar operacional [...] mas,
assim, esse olhar no sentido metodológico. “A primeira turma, nós vamos
trabalhar ‘o tema e eu’... ‘O tema e eu’... [deve ser trabalhado assim, assim,
assim...]”. É isso. É aqui; para começar. E a formação vai ser dia “tal”. Sabe
o que eu quero dizer? Alguém que vai ter esse olhar, preparar o conteúdo
para essa formação (Wísa, tutora).

Vitória concorda com Wísa e ressalta a importância de a formação sugerida 66
explicitar os objetivos da tutoria e das atividades nela realizadas, bem como ter um
corpo teórico que a sustente:
E colocar, bem claro, qual é o objetivo desse conteúdo, né? Então eu acho
que tem que ser tudo registrado; tem que ser formatado mesmo, tem que ter
assim uma... uma formação, com um corpo teórico, sabe, um registro, falar
assim “Vamos fazer esse grupo de formação, de orientação para esses novos
tutores” [...] (Vitória, tutora).

Com essa fala, Vitória demonstra uma preocupação com as pessoas que, um
dia, integrarão a equipe de tutores do Formep, que é reforçada por ela, na fala a
seguir:
[...] porque... eu acho assim, já deu, não é? [...] Já deu. A gente já tem um...
um caminho. Então, vamos pegar esse caminho, vamos sistematizar e
vamos deixar... mais tranquilo para os próximos que virão. [...] é como
se todo mundo que entrasse tivesse que viver e fazer todo o percurso que
nós fizemos lá no início. Isso é desnecessário... (Vitória, tutora).

Wísa corrobora a fala de Vitória e ressalta que a preocupação com a formação
do tutor iniciante é fundamental, pois poderá ser que, em algum momento, em algum
grupo, não haja um tutor experiente acompanhando-o:
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Relembrando, conforme apresentamos no capítulo 2, em agosto de 2017 houve o primeiro curso de
formação de tutores, que foi posterior à realização dos grupos de discussão com os tutores.
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Eu concordo totalmente. [...] para mim, foi um grande privilégio ter a [...]
[nome de uma tutora experiente] como par na tutoria; ela, a Valentina e a
Helena. Se não fosse ela, eu certamente não teria dado conta; eu não teria
a experiência que vocês acumularam anteriormente. [...] Então, se você não
calhar com alguém, com um par avançado, talvez você tenha duas
tutoras novas... (Wísa, tutora).

Mais uma vez, fica evidenciada na fala de Wísa a importância do par avançado
entre os tutores, para a realização do trabalho com os tutorados.
A tutora também aponta que, ao longo do tempo, a tutoria desenvolveu uma
metodologia de trabalho. Há alguns registros de toda a experiência acumulada, que
poderiam dar origem a um material de estudos:
[...] com o rumo desses anos todos, a tutoria desenvolveu uma
metodologia própria de trabalho. [...] Hoje, a gente já tem registro, a
gente tem experiências acumuladas. Talvez, não fazer com que isso se
perca [...] eu acho que isso poderia ser muito rico; não para uma
padronização, mas para as boas práticas trocadas [...] (Wísa, tutora).

Wísa também relata que seria importante que um grupo de pessoas envolvidas
com a tutoria explorasse a metodologia que se criou. Por mais que os tutores, no dia
a dia, tentem registrar os percursos da atividade, a rotina, muitas vezes atribulada,
dificulta que façam isso. E sugere que pessoas que já tenham atuado como tutoras, e
que, de alguma forma, ainda mantêm contato com o Formep, poderiam assumir essa
sistematização da metodologia criada:
[...] eu digo também dessa importância, exatamente essa, da
sistematização da informação, de um olhar de um pesquisador, de um
grupo de pesquisadores, que vai observar essa metodologia... Talvez
alguém que já tenha vivido e saiu... [...] Porque, quando a gente está lá no
meio do furacão, a gente está vivendo... Eu adoraria registrar... [...] Dá
tempo?... Não dá... (Wísa, tutora).

Na perspectiva trazida por Vitória e Wísa, o registro, a nosso ver, seria um
instrumento de sistematização e de pesquisa da tutoria, que teria como objetivo não
apenas documentar a memória dessa atividade, mas também contribuir para seu
aprimoramento.
Helena, corroborando a sugestão de Wísa, aponta que o registro dessas ações
contribuiria para o alinhamento do trabalho dos tutores, respeitando-se sempre as
diferenças:
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Parece que é alinhar. Alinhar, alinhavar... Não sei se... tecer... [...] é
recorrente [na conversa], ou fica nas entrelinhas, a [...] importância de todo
mundo trabalhar parecido, a importância de todo mundo estar falando a
mesma língua... (Helena, tutora).

A partir dessa fala de Helena, Wísa recorda-se de uma situação vivida com
uma tutorada, e expõe ao grupo o ocorrido:
[...] eu lembrei que uma aluna me perguntou no último encontro de terça-feira.
[...] “Tenho uma curiosidade. Vocês fazem as mesmas atividades em todos
os grupos de tutoria?”... E eu confesso que eu fiquei “Hum, hum... Nossa...”.
Minha resposta foi “Nós temos um alinhamento sempre com a
coordenação, mas nós temos autonomia para desenvolver atividades
diferenciadas” [...] (Wísa, tutora).

A resposta de Wísa à tutorada revela a diferença entre “alinhamento” e
“engessamento” do trabalho realizado pelos tutores. Manter ações e discursos
alinhados é fundamental para o processo de tutoria, no entanto, conforme ressalta
Arnais (2002, p. 23-24), precisa haver um planejamento flexível: “As sessões de tutoria
não podem ser uma camisa-de-força; o tutor tem de se sentir à vontade para que a
tutoria transcorra com fluidez e eficácia. As sessões têm de ser preparadas e deve
existir um equilíbrio entre planejamento e espontaneidade”.
Já quase no final do grupo de discussão, emergiu a questão do reconhecimento
institucional, e Francisco, retomando a discussão inicial de a tutoria compor o estágio
docente dos doutorandos, o que não foi aceito pelo programa no qual a ideia foi
apresentada, traz uma sugestão, que é complementada pela fala de Richard:
[...] acho que precisa pensar em alguns fomentos, sabe? Talvez, pensar em
projetos; usar as agências de fomento [...] acho que tem que ter uma espécie
de fundo... que possa apoiar os tutores [...] acho que esse é um espinho, mas
que a gente precisa ter coragem de dizer, porque, às vezes, fica... no campo de
uma atividade nossa como bolsista, às vezes fica também numa atividade
vocacional, porque a gente vem porque gosta. [...] se é para ser curricular [no
Formep], então, beleza. Vamos tornar curricular, a partir dos programas de
onde a gente veio, como uma das atividades previstas para a gente, como
bolsista, ou como cumprimento de crédito de doutorado, ou de mestrado [...]
(Francisco, tutor).
Mas acho que é muito importante nós entendermos, a partir dessa tua fala,
Francisco, [...] esse momento que nós estamos vivendo. [...] uma atividade que
vira uma função, e vira uma referência dentro de um projeto como esse,
acontece a partir desse movimento, que vem de uma ideia. [...] qual é a
concretude que se estabelece do papel [...] desse monitor e desse tutor [...]
e onde se encaixa a formação destes. Ela [tutoria] pode existir, pode não
existir? Esse é um questionamento. Se pode existir ou pode não existir, então
significa que não é tão importante. Mas se for tão importante ao ponto de
que, quando não existe, cai a qualidade, então, aí, a função está
estabelecida (Richard, tutor).
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Por fim, Cláudia aponta uma preocupação com a continuidade da tutoria no
Formep:
Se amanhã ou depois, elas [as professoras que iniciaram o Formep e a
tutoria] não... não continuarem como coordenadoras, será que a tutoria vai
se manter no Formep? [...] vai se manter do mesmo jeito? Porque, agora,
está impresso o jeito delas, o que elas querem [...] se... realmente fizer esse
movimento nessa direção que vocês [Francisco e Richard] estão apontando, acho
que isso... (Cláudia, tutora).

E Júlia e Richard completam:
Vai manter (Júlia, tutora).
Exatamente. Vai manter... e estabelecer definitivamente (Richard, tutor).

Aqui, finalizamos a apresentação e a discussão das categorias geradas no
processo de análise dos dados produzidos pelos tutores nos dois grupos de discussão
realizados. A seguir, apresentaremos e discutiremos as categorias geradas no
processo de análise dos dados produzidos pelos tutorados no grupo de discussão e
nas entrevistas realizadas.

5.2 O que dizem os tutorados

O processo de análise dos dados produzidos pelos tutorados das turmas A e B
gerou três categorias:


Ingresso no mestrado profissional e o início da participação na tutoria:
expectativas, sentimentos e sensações;



Processo de tutoria: aspectos facilitadores e dificultadores;



Avaliação da tutoria pelos tutorados: contribuições do processo e
sugestões para seu aprimoramento.

A seguir, apresentaremos e discutiremos cada uma delas.
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5.2.1 Início da participação na tutoria: expectativas, sentimentos e sensações
[A tutoria] Foi o começo de tudo. Meu pontapé
inicial. Meu começo. Foi de lá... Foi de lá que eu
parti... Nas conversas, nas discussões... Foi de lá...
Andréa, tutorada – Turma A

A análise desta primeira categoria apontou que o início da participação dos
mestrandos do Formep, na tutoria acadêmica, foi permeado por diferentes
expectativas, sentimentos e sensações.
Com relação às expectativas, alguns participantes afirmam que criaram, sim,
algumas expectativas, dentre as quais: construir o projeto de pesquisa, ter segurança
em relação ao projeto e trocar experiências, conforme apontam Clarice, Regina e
Amiee:
[...] a expectativa, a princípio, era “Ah, a tutoria vai ser o quê? A gente vai
construir o projeto de pesquisa; vai ser isso, né?”, mais ou menos um
pouco essa a expectativa (Clarice, tutorada – Turma B).
[...] a minha expectativa foi bem positiva, porque eu esperava assim... uma
tutoria que viesse me trazer segurança em relação ao projeto a ser
desenvolvido [...] (Regina, tutorada – Turma A).
A gente sempre cria expectativa, não é? Porque é um parceiro mais
experiente que vai sentar e vai te orientar. Eu acho que essa é a ideia [...]
Trocar experiências, ter uma outra oportunidade em grupos menores,
porque as primeiras disciplinas são sempre grupos muito grandes [...] Então...
a expectativa era de começar a produzir um texto, mas sob orientação
mesmo (Amiee, tutorada – Turma A).

Regina, apesar de ter tido uma expectativa positiva, aponta, no decorrer da
entrevista, que se sentiu confusa no início da tutoria, no que diz respeito à definição
do “problema” de pesquisa, mas que os tutores a confortaram, dizendo-lhe que isso
fazia parte do processo de quem ingressava no MP. Mesmo assim, Regina aponta
que a tutoria ficou aquém do que ela esperava:
[...] as expectativas foram as melhores... Mas, durante a tutoria, eu fui
ficando um pouco decepcionada, porque eu fiquei muito confusa em relação
ao meu problema [...], porém os tutores diziam “É assim mesmo...”. [...] eles
iam procurando passar esse conforto para a gente, para mostrar que era
tudo muito natural para quem estava ingressando no mestrado, naquele
momento (Regina, tutorada – Turma A).
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Ao ser interpelada sobre o que faltou para que o processo fosse satisfatório
para ela, Regina responde que não conseguiu se livrar daquela confusão inicial e que
só conseguiu definir seu tema e seu problema de pesquisa no segundo semestre,
durante as aulas de determinada disciplina:
[...] eu não consegui... me livrar daquela confusão mental. O meu tema
mesmo, e o meu problema, eu só consegui achar com a aula da professora
[...], no segundo semestre. [...] no primeiro semestre, que nós tivemos os
tutores, eu pensei assim “Nossa, quando chegar o final do semestre, eu
já estarei com o meu projeto pronto... com as discussões que eles trazem,
e tudo” (Regina, tutorada – Turma A).

Já Amiee afirma que suas expectativas foram atendidas:
Foram atingidas. [...] Sofri um pouco, mas... no final... deu resultado [...].
Acho que deu uma encorpada boa no meu texto; eu fiquei bem contente
[...] (Amiee, tutorada – Turma A).

Clarice, por sua vez, embora tenha apontado, no início, que tinha a expectativa
de construir o projeto de pesquisa, ao longo da discussão parece ter ficado satisfeita
com o que conseguiu, a delimitação de seu tema, que é o objetivo principal da tutoria
no primeiro semestre:
[...] não teve essa delimitação do problema, até porque é uma questão um
pouco mais difícil de delimitar, mas delimitou bastante o tema, que estava
bem amplo [...] (Clarice, tutorada – Turma B).

Portanto, para Clarice, Regina e Amiee, as expectativas com relação à tutoria
eram claras. Já Isabela, apesar de afirmar inicialmente que não tinha ideia do que
seria a tutoria, arrisca um palpite, de que a atividade poderia ser uma espécie de
“ajuda para a escrita”:
Não fazia ideia do que seria. Só depois, chegando lá, nos primeiros
encontros, que a gente começou a entender que seria uma ajuda, né,
para a gente começar a escrever. Mas, num primeiro momento, não fazia
ideia do que era a tutoria (Isabela, tutorada – Turma B).

Lisa também não criou expectativas acerca da atividade e achou estranho o
fato de os encontros terem duração de apenas uma hora. Sua fala também revela que
também não ficou compreensível para ela, inicialmente, a proposta da escrita do “tema
e eu”:
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Eu não tinha ideia [...] “O que que eles vão conseguir fazer com a gente,
ainda que seja num grupo menor, mas em uma hora só? Que estranho”,
achei; mas não tinha ideia, ainda mais essa questão, assim, de “vai fazer
uma versão, a partir daquela versão, tem intervenção, e vem uma
segunda versão, uma terceira versão” [referindo-se à escrita do “tema e
eu”] (Lisa, tutorada – Turma B).

Alice afirma que desconhecia haver tutoria no Formep, e que ela soube da
atividade quando ingressou no curso, mas que ninguém explicou muito bem o que
seria; apenas que seria uma atividade relacionada à escrita:
Então, no começo, eu não sabia da tutoria, até entrar aqui. Aí, quando nós
entramos, nós fomos informados de que ia ter tutoria; ninguém explicou
muito bem no começo o que que ia ser; só falaram que ia ter tutoria, que
iríamos ter alguns alunos que iam nos auxiliar na escrita [...] (Alice,
tutorada – Turma A).

É interessante observar o contraponto que a fala de Andréa, a seguir, traz em
relação à de Alice. Andréa diz que teve clareza do que seria a tutoria, pois os
professores “diziam como é que ela seria”, e que, por isso, ela não se sentiu
angustiada, nem ansiosa. Andréa tinha a expectativa de que alguém a “ampararia” e
que ela chegaria para a orientação, pelo menos, com o texto de apresentação do
projeto de pesquisa pronto. Tinha, ainda, clareza do que faria na tutoria, pois os tutores
esclareceram qual seria o percurso, isto é, que os textos “o tema e eu” e “o tema e os
outros” seriam produzidos e que fariam parte da introdução do projeto:
Não nos foi tão angustiante porque os professores tratavam de nos dizer
como é que ela [a tutoria] seria. Então nós fomos muito bem orientados
antes de ela começar [...] eu acho que não causou nenhuma ansiedade. [...]
já fomos preparados para saber que tinha alguém que iria nos amparar
antes mesmo de uma orientação. Nós já iríamos chegar para o
orientador, pelo menos, com a nossa apresentação, quer dizer, de como
é que nós pensávamos o nosso tema, [...] de quais seriam as palavraschave para que a gente pudesse nos colocar e começar a fazer as leituras
correlatas [...]. Então eu acho que foi muito tranquilo (Andréa, tutorada –
Turma A).

Ao ser interpelada sobre a concretização de suas expectativas, ou seja, se elas
foram atingidas, Andréa responde:
Sim, se concretizaram; completamente, no meu caso” (Andréa, tutorada –
Turma A).
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Já Raul, além de não ter criado expectativas, ainda questionou a
obrigatoriedade de sua participação na atividade:
Eu, além de não fazer ideia, [...] ainda perguntei “Mas isso é
obrigatório?” [risos]; aí a pessoa falou assim “É” [...] Ainda perguntei “Isso
tem nota?”... Aquela coisa: “Isso vale nota?” [risos] “Não, não tem crédito,
mas você tem que cumprir. Faz parte”. “Está bom... Se faz parte, estou
aqui” (Raul, tutorado – Turma B).

As falas dos tutorados expressam, portanto, que suas expectativas em relação
à tutoria diziam respeito, principalmente, a receber ajuda para a escrita do projeto de
pesquisa e ter um espaço para dialogar, compartilhar dúvidas e trocar ideias.
Além de expectativas, alguns sentimentos e sensações também estiveram
presentes no início da participação dos mestrandos na tutoria.
Paula, por exemplo, fala das primeiras impressões que teve do Programa e da
atividade:
Eu acho que a tutoria... eu vejo como um cuidado com o aluno, com o
mestrando que está iniciando. Não esse cuidado de tutelar, de
assistencialismo. Não. Mas esse cuidado com a vida acadêmica, né? Eu
acho que tem toda uma diferença. Parece que é um curso à parte dentro
da PUC. Nesse mundo acadêmico, que [...] cada um vai para um lado [...] no
Formep, não acontece. Parece que todo mundo é cuidado. Até mesmo a
sala ali do programa [...] Você fala assim “É minha sala também”. [...]
Parece que todo mundo está ali junto, para contribuir mesmo com o
processo [...] (Paula, tutorada – Turma A).

Clarice e Ana apontam a importância da tutoria para quem está afastado da
vida acadêmica já há algum tempo e ingressa no MP, algo novo para os mestrandos,
tendo em vista que se trata de sua primeira experiência na pós-graduação stricto
sensu:
[...] eu estava assim um pouco afastada de toda essa formalidade
acadêmica, né, e a tutoria foi imprescindível nesse sentido (Clarice,
tutorada – Turma B).
No início, como a Clarice colocou, quando a gente começou no Formep...
esse trabalho da tutoria, acho que foi essencial, [...] porque a gente
chegou, assim, perdido, com uma experiência nova (Ana, tutorada –
Turma B).

Eloísa, por sua vez, revela que se sentiu “acolhida” pelos tutores; não apenas
ela, como mestranda do Programa e tutorada, mas “suas ideias” também:
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Acho que, desde o início, eu me senti muito acolhida pelos tutores. [...]
acho que é o acolhimento mesmo das suas ideias... É acreditar, né?
Alguém além de você que acredita no que você está falando. Então acho
que isso dá um certo conforto para a gente. (Eloísa, tutorada – Turma B).

Concordando com Eloísa, Tereza reconhece que a tutoria, de fato, é importante
para o “acolhimento” dos mestrandos que chegam ao MP e também para o período
(de um ano) que eles permanecerão sem a orientação de um professor:
Acho que o trabalho da tutoria tem um grau de grande importância,
dentro desse acolhimento... e dentro também dessa elaboração... até a
hora de chegar a orientação (Tereza, tutorada – Turma B).

E conclui sua fala de maneira muito delicada, comparando a tutoria a um
“berço”, algo que pode ajudar o tutorado a diminuir sua ansiedade até chegar o
momento da orientação:
[A tutoria] [...] é um... um ambiente, um berço mesmo, que pode favorecer
demais até o momento que a gente chega na orientação, até para
diminuir essa ansiedade (Tereza, tutorada – Turma B).

Consultando o dicionário67, encontramos duas acepções interessantes para a
palavra “berço”, no contexto da fala de Tereza: “começo” e “origem”. Ao pensarmos
nessas acepções, podemos relacionar sua fala ao acolhimento do mestrando/tutorado
que chega ao Formep, fazendo uma analogia ao bebê que nasce. Mas também
podemos relacioná-la ao “começo” de uma nova fase, quando “nasce” um
pesquisador: o mestrando/tutorado, que começa a dar seus primeiros passos na vida
acadêmica, na pesquisa.
Sara, apesar de dizer que não entendeu muito bem a proposta feita inicialmente
na tutoria, conta que também se sentiu “acolhida”. Para ela, a tutoria trouxe
direcionamento, confiança, apoio. Foi importante ter com quem contar e trocar:
Eu gostei bastante da tutoria, embora [...], inicialmente, eu não entendi
muito a proposta do “tema e eu” [...] mas achei muito acolhedor [...] só de
você ter uma pessoa para você falar sobre o que você está escrevendo,
é muito reconfortante. [...] aqui [...] por mais que a gente não entenda a
proposta, a gente confia e vai seguindo com apoio [...] (Tereza, tutorada –
Turma B).
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Sentir-se acolhido pode significar ter encontrado um espaço para a escuta de
nossas dúvidas, inquietações. Um espaço no qual nos tornamos “visíveis” aos olhos
do outro; no qual, “existindo”, somos respeitados pelo que somos e pensamos.

5.2.2 Processo de tutoria: aspectos facilitadores e dificultadores
Eu falava “Nossa, eu não sei nem quem eu sou”,
mas quantas modificações tiveram e quanto eu me
conheci nesse processo.
Eloísa, tutorada – Turma B

A análise desta segunda categoria revelou que o processo de tutoria é marcado
tanto por aspectos facilitadores (favoráveis, positivos) quanto por aspectos
dificultadores (desfavoráveis, “negativos”68).

5.2.2.1 Aspectos facilitadores do processo

Dentro daquilo que se configurou, para nós, como aspectos facilitadores do
processo de tutoria, ou seja, daquilo que, a partir das falas dos tutorados participantes,
entendemos que foi favorável, positivo para eles, para seu aproveitamento na
atividade e seu aprimoramento no MP, destacaram-se: a atuação do tutor, a interação
no trabalho em pequenos grupos e o exercício da escrita na produção do “tema e eu”.

5.2.2.1.1 Atuação do tutor: postura e intervenções

Observamos que boa parte dos aspectos facilitadores do processo de tutoria
está relacionada à atuação dos tutores, cujas posturas e formas de intervir nos textos
trouxeram clareza, segurança e objetividade aos tutorados.
Clarice, ao falar da leitura, pelos tutores, dos textos produzidos no primeiro
semestre (“o tema e eu”), aponta que o direcionamento dado por eles foi (e continua
sendo, no segundo semestre) muito importante:

68

O emprego das aspas exprime nossa visão de que os aspectos não serão negativos se vistos como
oportunidades de mudança, aprendizagem e aprimoramento da tutoria acadêmica e de seus
participantes.
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A leitura dos textos [...] por vocês, tutores, esse encaminhamento, esse
direcionamento, foi bem importante para a gente que estava, nesse
primeiro momento, meio perdida. E tem sido assim até hoje, mesmo nesse
segundo momento [segundo semestre de curso e tutoria], que a gente já está
mais focada [...] (Clarice, tutorada – Turma B).

Lisa também fala da leitura dos textos pelos tutores e ressalta a importância da
devolutiva, destacando positivamente a forma como as intervenções foram feitas:
[...] foi muito importante a leitura do nosso texto e a devolutiva grifada,
por escrito, observando pontos tanto do formato, do estilo da escrita,
quanto do teor dessa escrita [...] Observações assim... eu nunca vi nenhum
professor, nenhum orientador fazer [...] Era o que a gente precisava mesmo.
Então eu reitero que isso foi muito importante, muito especial, esse
percurso (Lisa, tutorada – Turma B).

A fala de Lisa é corroborada pela de Isabela:
Eu concordo com a Lisa quando ela fala dessa questão do retorno dos
textos, de a gente entregar o texto e ter uma devolutiva [...]. Achei isso
tudo muito bacana, porque realmente ajudou a gente a pensar no texto que
a gente estava escrevendo (Isabela, tutorada – Turma B).

Lorena e Andréa também apontam a importância das intervenções dos tutores
nos textos, feitas sempre, segundo elas, de maneira “cuidadosa”, mas assertiva:
[...] minha tutora era tão minuciosa na correção; a cada parágrafo ela
colocava alguma informação; ela era bem cuidadosa [...] ia colocando os
recadinhos para mim [...] (Lorena, tutorada – Turma A).
[...] todas as vezes que eu enviei os meus textos, sempre foram retornados,
e sempre com as orientações; sempre [...] Então, esses questionamentos
que foram feitos a mim me ajudaram a pensar academicamente [...] sem
elas [tutoras], seria muito mais difícil (Andréa, tutorada – Turma A).

A partir da fala de Andréa, podemos inferir que as devolutivas dadas pelos
tutores potencializaram sua capacidade reflexiva sobre o texto produzido, propiciandolhe uma nova forma de pensar: “academicamente”.
Ainda com relação às devolutivas dos tutores, Amiee também aponta esse
aspecto e revela, em sua fala, quanto o olhar do outro amplia o seu olhar para o texto:
O dia que eu recebi aquilo, que eu abri o e-mail, que eu vi aquele monte de
coisa [observações/comentários do tutor]... aquilo me deu uma felicidade tão
grande e me deu um ânimo tão positivo, assim, de trabalhar em cima do
texto... [...] Aí dei valor... Fiquei muito feliz. [...] e isso foi bem positivo. Daí
eu gostei muito (Amiee, tutorada – Turma A).
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As falas de todas essas tutoradas apontam, como destacam Duran e Vidal
(2007, p. 60-61), para “um alto grau de bem-estar [...] pela ajuda recebida de seus
tutores”, uma ajuda que, segundo os autores, é “quantitativamente forte (está à
disposição exclusiva do tutorado durante toda a hora) e qualitativamente (ajusta-se ou
é personalizada ao tutorado e, se acontece em um contexto progressivo de confiança,
facilita o acesso à mesma)”.
Os autores ressaltam, ainda, que: “Se o tutor desempenha bem seu papel, e
isso inclui dar feedbacks e reforços positivos, o tutorado valorizará as vantagens da
mediação de iguais” (DURAN; VIDAL, 2007, p. 61).
As falas das tutoradas revelam, ainda, que a tutoria acadêmica do Formep
apresenta uma “estrutura de interação” em que podemos observar a presença das
cinco fases sugeridas por Duran e Vidal (2007, p. 49), quais sejam:
1. “O tutor formula uma pergunta ou oferece um problema” – no Formep, o
tutor propõe a escrita da primeira versão do texto “o tema e eu”,
fornecendo aos tutorados as orientações necessárias para essa primeira
produção;
2. “O tutorado responde à pergunta” – o tutorado produz a primeira versão
do “tema e eu”;
3. “O tutor dá um retorno ou feedback” – o tutor lê e “avalia” o texto, fazendo
comentários,

apontando

dúvidas,

questionando

e

sugerindo

modificações, ou seja, dá uma devolutiva;
4. “O tutor e o tutorado melhoram cooperativamente a qualidade da
resposta” – a partir da devolutiva do tutor, o tutorado produz uma
segunda versão do texto;
5. “O tutor avalia a compreensão da resposta” – novamente, o tutor lê e
“avalia” o texto, fazendo comentários, apontando dúvidas, questionando
e sugerindo modificações. E o ciclo se repete, até que se chegue a uma
versão satisfatória do texto, no primeiro semestre de curso e de tutoria.
A nosso ver, essas fases conferem à “estrutura de interação” (DURAN; VIDAL,
2007) da tutoria um caráter dialético, que possibilita ao tutorado, a partir da
metacognição, provocada pelo tutor, a elaboração de uma versão cada vez “melhor”
do texto, até que se chegue à “versão final”.
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Ao dar a devolutiva dos textos aos tutorados, o tutor propicia-lhes
oportunidades de reflexão sobre seus escritos, como se lhes entregasse um “espelho”,
no qual esses sujeitos poderão “surpreender-se, estranhar-se, reconhecer-se”
(PLACCO; SOUZA, 2006, p. 54), fazendo “emergir conhecimentos ainda ignorados ou
pouco explorados” (Ibid., p. 54), exercício este de reflexão, que “abre caminhos para
possíveis mudanças e transformações” (Ibid., p. 57).
Nessa perspectiva, não basta, portanto, apenas criar espaços de reflexão na
tutoria. É necessário que cada tutorado, como sujeito de suas aprendizagens e de seu
processo formativo, no MP, empenhe-se “em reconhecer o próprio conhecimento”
(Ibid., p. 57).
Nessa direção, entendemos que toda essa “estrutura de interação” possibilita
a criação de zonas de desenvolvimento iminente (ZDIs), uma vez que dão
“oportunidade para que o aluno consiga, na interação, realizar coisas que estão além
do seu nível de desenvolvimento real69” (SZUNDI, 2009, p. 88-89).
Para Andréa, um aspecto marcante na atuação dos tutores foi a clareza de
suas ações. Saber quais passos seriam dados na tutoria, saber exatamente o que
seria feito e por quê, contribuiu para “baixar sua ansiedade” e organizar o trabalho:
[A tutora] foi muito clara naquilo que ela fez [...] deixou claro desde o
começo. [...] Então, a ansiedade foi aos poucos baixando [...] foi muito
companheira e, realmente, foi muito competente, porque ela nos ajudou
muito. [...] ela primeiro nos colocou quais eram os passos, o que nós
iríamos fazer; então, para cada novo movimento, ela trazia textos de apoio
[...] e assim nós fomos. [...] Deu uma linha diretriz do que fazer em cada
encontro (Andréa, tutorada – Turma A).

Nessa direção, Ben (2002, p. 54) aponta que ter essa clareza do percurso
“favorece a autorregulação individual e ajuda a dar sentido à ‘jornada’”.
Tereza, por sua vez, ao comentar a postura dos tutores, ressalta a importância
do “acolhimento”, da “disponibilidade” do tutor, da “abertura”, do “diálogo”, da empatia,
da atenção. Ela aponta a relação entre tutores e tutorados como uma relação que
transmite liberdade e “segurança” para seguir em frente naquilo que se acredita:
[...] o acolhimento, a disponibilidade e... o que eu senti também, como o
tutor não obrigatoriamente pertence àquele tema que você está colocando,
existe uma abertura, de diálogo, de... de ele querer compreender o teu
69

O nível de desenvolvimento real refere-se àquilo que já foi consolidado pelo indivíduo, ou seja, o
conjunto de atividades que ele já consegue realizar de forma independente (VIGOTSKI, 2007, 2009).
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lado... [...] e aí, nesse processo, você vai construindo uma relação e vai
se sentindo mais à vontade e seguro para... para desenvolver o que você
está acreditando [...] (Tereza, tutorada – Turma B).

Ao “querer compreender o lado” de seus tutorados, o tutor incentiva a
expressão de cada um e garante um espaço para que elas ocorram (PLACCO;
SOUZA, 2006, p. 47), favorecendo “que todos os pontos de vista sejam considerados
e articulados ao conhecimento que se busca construir”.
Nessa perspectiva, o tutor, como par avançado, atua como um “amigo crítico”
(Ibid., p. 69), que ouve o tutorado, dialoga com ele e possibilita-lhe rever sua produção
e, até mesmo, “descobrir formas de enfrentar os desafios encontrados no dia a dia”
(Ibid., p. 69), seja em sua realidade profissional, seja no MP.
Na direção do que aponta Tereza, Lisa reforça a importância de ter alguém que
a “acompanhe”, alguém com quem possa “caminhar junto”, que seja um “canal de
comunicação”, ou seja, que a ouça, que lhe dê atenção. É a necessidade de querer
ser visto como “indivíduo” dentro do grupo, do coletivo que é a sala de aula:
[...] acho que fica não só a questão do acolhimento que a Tereza já colocou
e que a gente já falou em muitos momentos, mas de acompanhamento, de
caminhar junto. A gente precisava mesmo de um canal de comunicação...
[...] nossa turma tem mais de 30 alunos, quase 40 alunos; é quase que
impossível ter um atendimento mais individualizado (Lisa, tutorada –
Turma B).

E destaca o “caráter dialógico” da tutoria, bem como o respeito dos tutores
pelos tutorados e por suas produções. Isso tudo, para Lisa, é o “diferencial da tutoria”,
que possibilita a “construção de vínculos”:
[...] eu acho que o diferencial da tutoria [...] é esse processo dialógico [...]
por exemplo, a tutora leu vários textos meus, várias versões; ela apontou o
que precisava ser alterado, mas, antes de eu pegar e ler, ela veio falar
comigo sobre isso: “Então, vamos observar esse parágrafo? Olha, Lisa,
escrevi isso aqui pra você alterar por causa disso, disso... Enquanto eu estava
lendo, eu tive tal percepção”... [...] Eu acho que o diferencial é esse caráter
presencial, olho no olho, dialógico, de construção de vínculo [...] (Lisa,
tutorada – Turma B).

A fala de Lisa remete-nos a Paulo Freire (2016, p. 135), que concebia o diálogo
como “o encontro entre os homens, intermediado pelo mundo, para nomear esse
mundo”.
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Lisa revela que as devolutivas de seus textos, pela tutora, não se constituíam
imposições de uma verdade, ou seja, daquilo que a tutora considerava que deveria
ser mudado no texto. Pelo contrário, predominava, conforme aponta Lisa, um “caráter
dialógico”. As devolutivas não se limitavam “ao fato de uma pessoa ‘depositar’ ideias
em outra” (FREIRE, 2016, p. 137), como também não se resumiam a “uma simples
troca de ideias, que ‘seriam consumidas’ por aqueles que estão conversando” (Ibid.,
p. 137), mas se constituíam momentos de troca que possibilitavam a ambas, tutora e
tutorada, um “pensamento crítico” (Ibid., p. 137), um “verdadeiro diálogo”, como
apontava Paulo Freire.
Nessa direção, Lavínia também aponta o caráter dialógico da tutoria e a
possibilidade de um trabalho personalizado, “mais íntimo”, em pequenos grupos, nos
quais se pode “ouvir” um ao outro, o que não costuma ocorrer na sala de aula, pela
quantidade de alunos que há na turma:
Eu acho que [a tutoria] é um momento... mais íntimo, com poucas pessoas;
diferente da sala. [...] no primeiro semestre, o que foi importante para mim foi
ouvir os colegas; essa coisa de ouvir o outro e a pessoa falar “Não; vai por
esse caminho. Vai, faz isso, faz aquilo” (Lavínia, tutorada – Turma B).

Conforme apontam Placco e Souza (2006, p. 18), o adulto aprende “ouvindo
experiências de outros”, e a fala de Lavínia, como de tantos outros tutorados, revela
que, no processo de tutoria, o outro pode ser tanto o tutor quanto um colega de curso,
ou seja, outro tutorado. Nessa perspectiva, ambos podem atuar como “amigos
críticos”.
Ainda com relação à atuação do tutor, outro aspecto interessante, que é
levantado tanto por Tereza quanto por Eloísa e Regina, é o fato de ele, tutor, ser um
par avançado, que compartilha com os tutorados suas experiências como aluno, pósgraduando e pesquisador que também é:
Tem uma coisa da interação que eu vejo [...] o compartilhar do próprio
processo daquele tutor, porque ele também é um aluno, ele também está
aqui pesquisando. Então, essa partilha da experiência de cada um, para
mim foi muito significativa (Tereza, tutorada – Turma B).
E acho que as tutoras são pares avançados nesse sentido, né, de alguém
que já passou por essa trajetória e que está ali para falar “Não. É possível,
sim. Se acalma” (Eloísa, tutorada – Turma B).
[...] você está num grupo discutindo, num grupo que já... os tutores já estão
nesse mundo científico, da pesquisa científica. Eles têm bagagem, eles
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sabem já como que é o trabalho, já passaram por esse momento que a
gente está passando (Regina, tutorada – Turma A).
[...] estávamos produzindo o “tema e eu” e as indagações, “Olha, acho que
não está muito claro”, né? “Acho que tal livro pode contribuir”... uma
discussão bem interessante, nesse sentido, e mediada por esse tutor,
mais experiente [...] acho que essa mediação é... ela é bem importante
(Paula, tutorada – Turma A).

Por fim, Carolina e Eloísa apontam que a intervenção da tutora foi fundamental
para que elas encontrassem seu tema de pesquisa:
[...] quando eu entrei para fazer a entrevista do mestrado, eu tinha certeza
do que eu queria falar [...]. Só que, quando a gente começou a conversar
[na tutoria], eu vi que já era um tema muito batido [...]. E aí, foi na tutoria
que eu descobri que não era isso que eu queria; [...] Quando eu comecei
a contar sobre a minha trajetória, ali no texto [“o tema e eu”], [...] ela [a tutora]
clareou muito a minha ideia. [...] me trouxe muito embasamento para o
que hoje eu estou tentando seguir [...] (Carolina, tutorada – Turma B).
[...] o apontamento das tutoras foi fundamental, no sentido de “Olha para
isso aqui”. Porque, muitas vezes, na nossa trajetória, todo o nosso
interesse, a problemática, aparece ali, já [...] (Eloísa, tutorada – Turma B).

Nessa perspectiva, entendemos que o tutor realiza um processo de mediação.
Em sua interação com os tutorados, na qual emprega a linguagem para se comunicar,
ele age como um organizador da relação entre os tutorados e o conhecimento que
está sendo construído em dado momento, na escrita do “tema e eu”.
5.2.2.1.2 A interação propiciada no trabalho em pequenos grupos
As falas dos tutorados evidenciaram que o trabalho em pequenos grupos foi
muito positivo para o processo de tutoria, pois tornou-o mais produtivo. Ao trabalharem
em grupos menores, os tutorados recebem mais atenção de seus tutores e têm mais
tempo para falar de si, de seu texto. Em poucas palavras, trabalhar em grupos
pequenos possibilita que haja mais interação entre tutorados e tutores.
Nessa direção, Lorena, Amiee, Alice e Clarice falam de sua experiência na
tutoria, trabalhando em pequenos grupos:
[...] se o grupo é muito grande, você tem que ouvir todo mundo. Dá tempo
de ouvir todos em uma hora? Eu acho que é pouco tempo... [...] Se eu
estivesse num grupo grande, acho que eu ia me sentir muito mal, porque
eu gosto de atenção... (Lorena, tutorada – Turma A).
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[...] a primeira ideia foi trabalhar todo mundo junto; os três [tutores] com
os 15 [tutorados]. A gente não saía muito do... do lugar. [...] Depois,
quando dividiu, aí foi mais bacana, porque teve as orientações verbais, ali,
pontuais ali, na hora [...] cheias de dicas (Amiee, tutorada – Turma A).
[...] depois, foi em grupinhos e cada vez lia o texto de um; aí foi bacana,
porque eu ia opinando, o tutor também ia opinando, ia dando o parecer dele;
achei que foi muito mais rico, quando separou em grupinhos. [...] bem
mais eficiente (Alice, tutorada – Turma A).
[...] assim, dava para o tutor dar uma atenção maior. Dentro do próprio
grupo de tutoria, cada tutora pegou três ou quatro [tutorados], para dar um
direcionamento [...]. À medida que a gente trazia a escrita, ela [a tutora]
apontava caminhos. [...] acho que a subdivisão dentro do próprio grupo
de tutoria foi bastante produtiva (Clarice, tutorada – Turma B).

Algo que também emerge com frequência nas falas dos tutorados é a questão
da interação no grupo, seja entre eles (tutorados-tutorados), seja entre eles e os
tutores, conforme apontam as falas de Lorena e Amiee:
[...] eu achava muito rico, porque era um outro olhar, né? [...] ele [o colega,
tutorado também] era bem cuidadoso para falar. [...] isso, para mim, ajudava
muito, muito, e eu acolhia isso com muito carinho, assim como eu fazia
com ele [...] (Lorena, tutorada – Turma A).
[...] as discussões favorecem muito, né? [...] tudo o que ela [a tutora] dizia,
lá na hora, eram coisas muito importantes, muito relevantes [...] Agora,
você participar de discussões e também aprender com o colega [outro
tutorado], que não vai escrever sobre o seu tema... São temas distintos; cada
um muito diferente do outro, mas que a gente aprende também na hora que
ele [colega] fala... [...] As reuniões de tutoria também tinham esse
aproveitamento [...] é o tempo todo a gente aprendendo com o outro...
(Amiee, tutorada – Turma A).

Com essa fala, Amiee revela o aprendizado que teve ao ouvir os colegas
exporem sobre seus temas de pesquisa, mesmo sendo diferentes do dela. Lisa
também destaca a interação com os colegas, mas traz um olhar diferente do de Amiee,
pois evidencia a importância de estar num grupo em que os colegas têm focos, isto é,
temas de pesquisa, semelhantes uns aos outros, inclusive ao seu. Na perspectiva de
Lisa, essa proximidade de temas favorece as trocas, que se estendem para além dos
encontros de tutoria:
[...] essa interação entre nós [tutorados] também nos fortalece para a
pesquisa. [...] para mim, [a tutoria] tem me fortalecido MUITO... Muito. Ainda
mais pelo fato desse grupo de tutoria que a gente tem [...] ter uma
característica de olhar para a diversidade... Então, ainda que com focos
diferentes, mas todos nós estamos unidos pela diversidade. É interessante
isso. Então, acontece assim, para além do momento de tutoria, a gente
acaba trocando entre nós também; isso está favorecendo muito (Lisa,
tutorada – Turma B).
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As falas de Amiee e Lisa evidenciam que, ao ouvirmos o outro, abrimos espaço
para que suas ideias sejam compartilhadas conosco, o que faz com que nosso
conhecimento de mundo se amplie. Nessa direção, Placco e Souza (2006, p. 84)
afirmam que: “A escuta e a valorização das contribuições de cada um facilitam a
disseminação de ideias, o fortalecimento dos vínculos e a apropriação das memórias
e dos saberes individuais”.
Ana, que também aponta as trocas no grupo como algo “bem interessante”, diz
que, quando cada um tem acesso ao percurso do outro, pela leitura do “tema e eu”,
isso também fortalece o processo, reforçando a colaboração que vem não apenas dos
tutores, mas também de seus colegas de turma:
[...] a troca no grupo também foi uma coisa bem interessante; essa
possibilidade de você ver qual o percurso que os seus colegas estão
desenvolvendo na escrita [...] eu acho que a gente se fortalece mesmo.
[...] nos grupos, você tem essa colaboração... Às vezes, não é nem o tutor
que vai te dar uma informação relevante [...] às vezes, um colega olha e fala
“E isso? Por que você não faz isso?” (Ana, tutorada – Turma B).

Nessa direção, Frison (2012, p. 231) destaca que, mesmo com suas diferenças,
cada indivíduo pode “cooperar com suas ideias, beneficiando a aprendizagem de
todos”. Portanto, conforme já ressaltamos em algumas partes deste capítulo, a
interação propiciada pela tutoria possibilita a todos, tutores e tutorados, fazerem
contribuições, incorporarem conhecimentos e ajudarem-se mutuamente. Conforme
afirmam Placco e Souza (2006, p. 70), “precisamos do outro para nos mobilizar, para
compreender melhor quem somos e a partir daí decidirmos o que fazer, como agir”, o
que, a nosso ver, aplica-se em quaisquer das relações já citadas aqui, tutor – tutorado,
tutor – tutor ou tutorado – tutorado, considerando que em todas sempre haverá a
presença do par avançado.
E Ana acrescenta que vê a tutoria como um tempo-espaço para a reflexão do
que se trabalha em aula; um momento de assentamento do conhecimento, por meio
das trocas, da reflexão e da sistematização da escrita:
[...] as aulas são tão intensas, tão carregadas, com tantos conceitos, tantas
questões novas que são colocadas, e a gente vai absorvendo tudo isso e aí...
A tutoria é o momento de reflexão, de escrita [...] foi bem bacana (Ana,
tutorada – Turma B).
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Ainda com relação às trocas entre pares, Isabela fala da importância de ter com
quem trocar. Para ela, na interação entre os participantes do grupo, cada um pode
aprender com o que é dito para o outro, pois um colega pode fazer uma pergunta que
outro não faria, ou pode expor uma situação que outro não exporia. Isabela aponta
que, “mais do que falar”, é importante, em alguns momentos, “aprender a ouvir”, e a
tutoria propicia isso:
[...] a gente se sente realmente tendo alguém com quem pode trocar; e
escutar o que o tutor fala para os outros também é importante, porque,
às vezes, não é o seu caso específico ali, mas você já pensou isso antes. [...]
eu acho que a gente tem que aprender a ouvir, às vezes, mais do que
falar, né? Eu acho que isso é importante (Isabela, tutorada – Turma B).

Nessa direção, Andréa aponta que, em seu grupo, um contribuía com o outro,
num clima de liberdade para falar, fazer contribuições nos trabalhos dos colegas e
também para ouvir destes e dos tutores o que eles tinham a comentar. Na fala de
Andréa, fica marcado o caráter colaborativo da tutoria:
Quando nós não tínhamos ainda um tema [...] uma falava para a outra “Por
que que você não faz assim?” [...] então nós contribuíamos uns com os
outros; a gente [além do tutor] dava também pitaco [...] e isso colaborava
(Andréa, tutorada – Turma A).

Dessa forma, tanto a fala de Andréa quanto a de Isabela corroboram o
pensamento de Paulo Freire (1999, p. 134), quando o autor aponta que, escutar “no
sentido aqui discutido, significa a disponibilidade permanente por parte do sujeito que
escuta para a abertura à fala do outro, ao gesto do outro, às diferenças do outro”.
E Alice também traz esse aspecto em sua fala, ao dizer que o outro, seja ele o
tutor ou um colega de turma, ajuda o tutorado a enxergar aquilo que não está
enxergando, e vê essa “ajuda” como algo colaborativo:
Cada vez eu acredito mais nisso mesmo, que nós somos formados de
várias vozes. [...] eu, às vezes chegava aqui com uma verdade [...] e aí, na
hora de explicar, alguém falava: “Mas, e quando acontece isso?”... [...] é
a colaboração entre as pessoas. [...] Acho que tinha dias que eu chegava
aqui com uma ideia e... quando eu saía daqui, estava desconstruída [...]
por uma fala de um colega [...] então acho que para tudo isso foi bem
colaborativo (Alice, tutorada – Turma A).

A fala de Alice, neste momento, remete-nos às palavras de Weffort et al. (1994,
p. 18):
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Eu não sou você
Você não é (sic) eu.
Mas sou mais eu, quando consigo
Lhe ver, porque você me reflete
No que eu ainda sou
No que já sou
No que quero vir a ser...

As palavras de Weffort et al. (1994) revelam que, na interação com o outro, ele
nos mostra o que ainda somos, o que já somos e o que queremos ser, isto é, nossas
limitações, nossas conquistas e nossos desejos, sonhos, planos, objetivos. No
contexto da tutoria, essas ideias, aliadas à fala de Alice, remetem-nos às fragilidades,
às dificuldades apresentadas pelos tutorados quando chegam à pós-graduação, mas
também, e principalmente, àquilo que eles já conquistaram e o que desejam
conquistar, seja no MP, no cotidiano profissional, na vida.
As falas de todas as tutoradas acerca da troca propiciada pela interação
propiciada nos pequenos grupos, seja entre elas e seus colegas, ou entre elas e seus
tutores, revelam a existência, nos grupos, de uma disponibilidade para a partilha, que
pressupõe também, conforme apontam Placco e Souza (2006, p. 85), “a capacidade
de saber receber a contribuição do outro, de aceitar o gesto e o conteúdo, mesmo que
não seja pertinente”. Nessa perspectiva, continuam as autoras, “a competitividade não
se sobrepõe à rede de partilhas que anima a produção grupal” (Ibid., p. 85).
Clarice aponta que o fato de o grupo (tutores e tutorados) ter se mantido o
mesmo nos dois semestres foi algo “bastante produtivo”, que propiciou a
“continuidade” do trabalho que vinha sendo realizado, o que é corroborado por Lisa e
Eloísa:
[...] no nosso caso, a gente ficou com o mesmo grupo, com as mesmas
tutoras [...] e isso foi bastante produtivo, porque elas já conheciam a
nossa escrita. Na verdade, foi um trabalho de continuidade [...] (Clarice,
tutorada – Turma B).
[...] para nós, foi muito importante ter continuado no mesmo grupo [...]
(Lisa, tutorada – Turma B).
[...] nosso grupo ficou o mesmo e nós temos ainda um grupo pelas redes
sociais, em que as trocas são constantes. Então, independente do encontro,
independente de ser quinzenal, o que um está vendo, conhece o tema do
outro, existe essa troca, existe essa indicação, tanto das tutoras quanto com
o grupo que se formou, né? [...] esses momentos de troca foram e são muito
significativos (Eloísa, tutorada – Turma B).
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Por fim, nessa questão da interação e da relação que se estabelece entre o
tutor e o tutorado, Paula e Alice apontam um aspecto interessante, que é o da
corresponsabilidade, isto é, a importância de cada um (tutor e tutorado) fazer sua parte
no processo. Paula focaliza a responsabilidade e o interesse do tutorado, e Alice, do
tutor:
[...] acho que também depende muito de quem está lá [do tutorado], né?
Não só da tutoria. [...] depende também de eu me propor a procurar [...]
no sentido de contribuir com aquela discussão [...]. Eu acho que depende
muito do outro também... né? [...] desse movimento, “Olha, reescreve e a
gente manda para vocês. Na próxima, a gente discute”. [...] é um movimento
dialético, ali. [...] Então depende dos dois lados ali; não é só de um (Paula,
tutorada – Turma A).
[...] a gente vem [para o MP] muito ansiosa mesmo. E acho que quando veio
isso de “Olha, vocês vão ter uma tutoria...”, [...] Você fala “Nossa, eu quero
saber um monte de coisa. Eu quero realmente...”. E tem a
intencionalidade da outra parte [do tutor] em auxiliar realmente, né?
(Alice, tutorada – Turma A).

Nessa perspectiva, lembramos que Fiorentini (2004) aponta como um dos
aspectos constitutivos do trabalho colaborativo a corresponsabilidade, no sentido de
que os membros de um grupo, ao trabalharem juntos em direção a um objetivo
comum, precisam engajar-se e assumir o compromisso mútuo no desenvolvimento
das atividades propostas.
5.2.2.1.3 O exercício da escrita na produção do texto “o tema e eu”
Placco e Souza (2006, p. 26) apontam que a escrita pode constituir-se “um
poderoso recurso no processo de aprendizagem” e de produção de conhecimento,
pelo adulto.
Nessa perspectiva, entendemos que a produção do texto “o tema e eu”,
atividade principal da tutoria no primeiro semestre, é crucial para a trajetória dos
tutorados, no Formep. Tendo em vista que a escrita “tem o poder de trazer de novo o
que, devido à ação do tempo, ficou esquecido em algum lugar da memória” (Ibid., p.
27), ao “narrar-se”, na produção do “tema e eu”, os tutorados ativam sua memória e
“reconstroem”, por meio do registro escrito, sua trajetória acadêmica e profissional.
Esse registro “reorganiza o pensamento e os processos de aprendizagem,
possibilitando [ao tutorado] atribuir novos sentidos ao que se faz [em sua prática
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profissional] e ao que se deseja fazer [na pesquisa a ser realizada no MP]” (PLACCO;
SOUZA, 2006, p. 26).
Nessa direção, os tutorados revelam, em suas falas, que a escrita do “tema e
eu”, por vezes, foi um exercício difícil, doloroso, até, mas agregador, que lhes trouxe
muito aprendizado ao longo do processo, novas compreensões de si e de suas
experiências.
Eloísa, por exemplo, aponta que escrever sobre sua trajetória foi algo
impactante, difícil, até por ela não escrever esse tipo de texto habitualmente. Esse
exercício, no entanto, foi muito importante para ela, pois lhe propiciou, principalmente
pelas reescritas do texto, várias descobertas sobre si e sobre seu tema:
[...] quando a gente começou, a proposta era escrever sobre a trajetória. Eu
acho que foi impactante para todo mundo, até porque a gente não tem esse
hábito, né? Mas, o quanto foi importante... E me eu coloco aqui em defesa
do “tema e eu”, porque eu fiz também várias versões, e em cada versão, eu
fui me descobrindo, e eu ia descobrindo... (Eloísa, tutorada – Turma B).

Para Eloísa, as reescritas levaram a reflexões, propiciaram autoconhecimento
e ajudaram-na a “acalmar a ansiedade” natural de quem ingressa na pós-graduação:
Todas as reescritas do “tema e eu”, acho que só agregaram. Cada dia que
eu saía daqui, saía com novas inquietações; [o texto] nunca estava pronto.
Então, acho que é até uma maneira de você acalmar toda a ansiedade com
que o mestrando chega na academia, né? [...] acho que esse espaço, as
tutoras, para mim, foram assim, fundamentais (Eloísa, tutorada – Turma B).

Lisa corrobora a fala de Eloísa, ao dizer que, para ela, narrar-se, embora tenha
sido um processo “muito doloroso”, foi um “exercício de autoconhecimento”:
[...] o processo de escrever o “tema e eu” foi um processo muito doloroso,
um processo de a gente se despir, de a gente fazer esse exercício de
autoconhecimento, até; de atentar para coisas que a gente não tinha se
atentado antes (Lisa, tutorada – Turma B).

As falas de Eloísa e Lisa revelam algo muito importante destacado por Placco
e Souza (2006, p. 31), quando as autoras afirmam que:
Revisitar e refazer o acervo de nossas memórias podem resultar em
abordagens distintas, novos pontos de vista, encorajamentos e ousadias. [...]
Nesse sentido, a oportunidade de rememorar nos assusta, traz
desequilíbrios, destrói certezas e nos fragiliza para enfrentar situações que
parecem conquistadas.
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Para Andréa, a escrita do “tema e eu” também lhe propiciou autoconhecimento
e um resgate de “porquês”:
[...] o bacana foi o resgate de por que eu quis [determinado tema]. Você
nunca para pra pensar. [...] Aí, quando você escreve... a tua trajetória
pedagógica, a tua trajetória de trabalho, aí você percebe... [...] Foi no
resgate da minha memória, desde quando eu comecei, que eu entendi
por que aquilo me incomodava... (Andréa, tutorada – Turma A).

Ao usar as expressões “para pra pensar” e “aí você percebe”, Andréa revela
indícios de uma ação metacognitiva, que se deu no movimento de “resgate” de suas
memórias. E, conforme aponta Terzi (2010, p. 109): “Olhar o conteúdo da própria
memória implica olhar para si mesmo, refazer caminhos, descobrir as afinidades e as
intenções do percurso” e – acrescentaríamos nós, a partir da fala de Andréa –
encontrar porquês.
Para Regina, a escrita do “tema e eu” e a leitura de seu texto pelos tutores e
colegas, a fez “enxergar suas inquietações”, o que foi importante para ela:
[Os tutores] pediam para ler... e os colegas, falarem sobre o seu “tema e eu”,
e ali dentro daquela escrita, procurar o problema, para esclarecer melhor para
a gente [...] eu tinha um monte de temas [...] muitas inquietações, só que
eu tinha que decidir por uma. Então isso [a escrita do “tema e eu”] fez a gente
enxergar a inquietação... (Regina, tutorada – Turma A).

A partir das falas dessas quatro tutoradas, depreendemos que a escrita do
“tema e eu” foi um exercício que lhes favoreceu o resgate de suas memórias, daquilo
que foi vivido por elas ao longo de suas trajetórias de vida. Com essa escrita, elas
puderam refletir acerca de sua trajetória acadêmica e profissional, de sua prática
docente e do caminho percorrido até chegarem ao que as inquieta hoje, nos contextos
de trabalho em que atuam.
Nessa direção, suas falas legitimam o que apontam Furlanetto e Monção (2016,
p. 62), ao explicarem que:
Ao contar suas histórias, o indivíduo localiza nela os acontecimentos, os
acasos, as escolhas que vêm balizando seu caminho, possibilitando, dessa
forma, um encontro com si mesmo e com os diferentes outros que
participaram de sua trajetória. Contar sua história inicialmente a si mesmo
para, em seguida, compartilhá-la com os outros abre espaços de
pensamentos que, se não têm o poder de mudar o passado, possibilitam
ressignificações e, portanto, permitem que o futuro seja construído sobre
outras bases.
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Dessa forma, o processo vivido na escrita do “tema e eu” disponibiliza os
tutorados “para o que há de vir” (PLACCO; SOUZA, 2006, p. 39), como mestrandos
do Formep. Com a produção desse texto, eles delimitam seu tema de pesquisa, o que
lhes permite, no segundo semestre, realizar a revisão bibliográfica e produzir o
segundo texto, “o tema e os outros”. Ambos os textos serão utilizados depois pelos
tutorados, na escrita do projeto de pesquisa, momento em que já contarão com o
acompanhamento e o apoio de seus orientadores.
Nessa perspectiva, Eloísa e Andréa fazem uma observação do quanto a tutoria
facilita o trabalho inicial dos orientadores com os mestrandos, uma vez que, em geral,
no processo, estes já conseguem delimitar o tema de pesquisa e fazer o levantamento
das pesquisas correlatas:
[...] penso eu, hoje, que, se tivéssemos iniciado com o orientador, coitado
do orientador... Porque a confusão que ele ia pegar, a Eloísa enquanto
mestranda... (Eloísa, tutorada – Turma B).
Eu acho que o professor ganha, porque quando ele [mestrando/tutorado]
recebe o orientador, ele já está com um texto acadêmico, com um tema
já de uma certa forma... [...] delimitado, e com todas as relações do “meu
tema e a pessoa” e mais as pesquisas correlatas. [...] Então eu acho que
isso é muito bacana (Andréa, tutorada – Turma A).

Lavínia, Sara e Raul, por sua vez, apontam que a atividade passou a fazer
sentido para eles quando tomaram conhecimento de textos produzidos por egressos
do Formep, que lhes serviram como uma “referência” para a escrita:
[...] uma das tutoras [...] disse assim: “Gente, dê uma olhada nas teses
[trabalhos finais], que vocês vão perceber, principalmente aqui na PUC, que
o início é o ‘tema e eu’, mas de uma maneira modificada [...]. Então isso foi
fazendo sentido (Lavínia, tutorada – Turma B).
[...] agora eu entendo muito bem [a proposta do “tema e eu”],
principalmente quando vi, igual a Lavínia falou, as teses [trabalhos finais]
do Formep, porque aí você começa a ler um monte de “tema e eu”. [...] eu,
pelo menos, desconhecia que, na academia, eu ia encontrar algum texto
falando de vida pessoal, mesmo que fosse ligada à profissionalidade [...]
(Sara, tutorada – Turma B).
Apreciar produções já feitas. Acho que, às vezes, você visualizar aquilo
na concretude [...] dá todo o sentido (Raul, tutorado – Turma B).

Andréa diz que também leu alguns textos indicados pela tutora, que lhe
serviram como referência para a escrita do “tema e eu”. Apenas não fica
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compreensível para nós, em sua fala, se esses textos foram produzidos por egressos
do Formep ou não:
[...] a primeira comanda era escrever sobre “o meu tema e eu”; escrever um
pouco da gente; então [...] ela [a tutora] trouxe textos de pessoas que se
colocavam, para que a gente tivesse um apoio. Ninguém escreve do nada,
né? [...] ela nos repertoriou para que a gente pudesse começar. Isso é
fantástico (Andréa, tutorada – Turma A).

Clarice, por sua vez, traz um contraponto com relação a isso. Ela não teve
acesso a textos de egressos do Formep durante sua escrita do “tema e eu”, e
considerou que foi melhor assim. Para ela, ter conhecimento prévio desses textos não
tornaria seu processo “tão produtivo” quanto considera que foi:
[...] pensando no que foi falado [...] eu acho que isso talvez iria gerar tanta
ansiedade na gente, insegurança na escrita, que talvez não fosse ser tão
produtivo. [...] Se eu tivesse lido tantas coisas, eu ia ficar bem mais
insegura. Com certeza, a minha primeira versão do “tema e eu” não teria
dado oito páginas, porque eu ia falar “Nossa... Não, né?” (Clarice, tutorada –
Turma B).

Por fim, Lisa aponta que a conexão entre a tutoria e as disciplinas também
contribuiu positivamente para o processo. Apesar de, inicialmente, ela revelar que não
teve clareza dos objetivos da escrita do “tema e eu”, ao longo do tempo, conseguiu
estabelecer relações entre a atividade e uma das disciplinas obrigatórias do primeiro
semestre, que discute, dentre outros assuntos, o tema “identidade profissional”. O
mesmo aconteceu com a escrita de “o tema e os outros”, atividade que está totalmente
relacionada com a disciplina de Metodologia, obrigatória no segundo semestre do
curso:
[...] apesar de, naquele momento [início da tutoria], a gente não estar
entendendo, depois disso, ao longo do processo, a gente conseguia fazer
uma conexão com o que a gente estava estudando na aula da
professora, que era a socialização, o processo de construção de
identidade [...] ficou visível que havia essa interdisciplinaridade [...] e ainda
há, porque agora [no segundo semestre], nos estudos correlatos, a
interdisciplinaridade com a disciplina que também é obrigatória [...]
então, [...] o currículo, o percurso ficou evidente. E essa conexão do que a
gente está estudando com o que a gente está fazendo [na tutoria] [...]
ainda que não estivesse muito clara para a gente, eu me surpreendi com o
processo (Lisa, tutorada – Turma B).
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As falas dos tutorados evidencia, portanto, a importância que há, para o adulto
aprendiz, em atribuir sentido ao que faz, em estabelecer conexões. Isso é fundamental
no contexto de uma aprendizagem – que se deseja – significativa.
Nesta subseção, ainda, aproveitamos para expor que, ao perguntamos às
entrevistadas da turma A70 sobre o aproveitamento dos textos “o tema e eu” e “o tema
e os outros”, produzidos no primeiro e no segundo semestres, respectivamente, todas
as participantes que comentaram a questão responderam que ambos os textos
estavam sendo utilizados na escrita do relatório de qualificação, seja na íntegra ou
parcialmente:
[A orientadora] disse que, na introdução, a gente precisa colocar sobre
“meu tema e eu”, porque o Formep trabalha com o “meu tema e eu” [...] e
as pesquisas correlatas... (Lorena, tutorada – Turma A).
[...] eu desmembrei o texto, fiz do meu jeito, mas, claro, o texto que eu
produzi durante esses encontros com a tutoria, muito dele foi
aproveitado, porque eu tinha uma estrutura a seguir; isso, eles [os tutores]
passaram, e a gente fez de acordo com a estrutura [...] (Regina, tutorada –
Turma A).
[...] eu aproveitei o texto inteirinho... Todo o meu trabalho do “meu tema e
eu” e todas as minhas leituras correlatas, com todas as minhas relações,
feitas nas leituras correlatas [...]. (Andréa, tutorada – Turma A).
Eu vou qualificar na semana que vem. E esse texto [o “tema e eu”] compõe
minha qualificação. Ele está lá, com pouquíssimas alterações [...]. A
orientadora aprovou [ri]. Ele está bem na introdução... (Amiee, tutorada –
Turma A).
Eu acrescentei mais algumas coisas, mas grande parte dele eu vou usar
[no relatório de qualificação]. Do jeitinho até que está lá (Alice, tutorada –
Turma A).

5.2.2.2 Aspectos dificultadores do processo

Assim como foram observados aspectos que parecem facilitar o processo de
tutoria, também foram identificados, nas falas dos tutorados participantes, aspectos
que parecem dificultá-lo, quais sejam: falta de alinhamento entre os tutores e/ou entre
os tutores e os professores; falta de clareza do percurso da tutoria, ao longo dos dois
semestres, bem como dos objetivos das atividades propostas; demora na devolutiva
dos textos, ou devolutivas realizadas de maneira imprecisa; pouco tempo de duração
70

A mesma pergunta não foi realizada para os tutorados da turma B, pois, como eles ainda se
encontravam em processo de tutoria na época em que os dados foram produzidos, os textos ainda
estavam sendo elaborados.
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dos encontros de tutoria e intervalo longo entre um encontro e outro; e dificuldades no
trabalho em grupos grandes.

5.2.2.2.1 Falta de alinhamento entre tutores e/ou entre tutores e professores

Se, por um lado, Lisa percebeu a articulação entre as atividades realizadas na
tutoria e alguns conteúdos trabalhados nas disciplinas obrigatórias, conforme sua
última fala apresentada, por outro, a tutorada aponta uma falta de alinhamento entre
a devolutiva do tutor e a devolutiva do professor de Metodologia, no segundo
semestre, do texto “o tema e os outros”, o que é corroborado pela fala de Ana, na
sequência da de Lisa:
Mas também tive experiência negativa, no sentido de o tutor olhar o trabalho,
dar a devolutiva dizendo “Está ok, dentro dos critérios, dos parâmetros
solicitados, seu texto está excelente” e ter a devolutiva negativa do
professor [de Metodologia] dizendo “Não, isso aqui tem que refazer, [...],
isso aqui tem que rever... reescreva”... (Lisa, tutorada – Turma B).
[...] nesse semestre, com essas devolutivas que vieram das orientações da
tutoria com a fala do professor... eu acho que ficou uma lacuna [...] Porque
a gente vislumbra uma situação, ali na orientação da tutoria, e aí a gente
tem uma devolutiva diferente do professor (Ana, tutorada – Turma B).

Com relação a essa “lacuna” do processo, Tereza revela a importância de
tutores e professores estarem alinhados e unidos em torno de um mesmo objetivo:
[...] que essa fala do tutor [...] fosse algo que desse uma sensação de que
os professores, como um todo, estão por trás disso; então eles
[professores] fazem parte desse processo da tutoria; é algo que eles
também estão envolvidos, como um todo; não só o professor da
disciplina de Pesquisa, mas os professores que um dia poderão ser os
nossos orientadores; como se fosse a construção de uma fala coletiva,
que tivesse como porta-voz o tutor, ali (Tereza, tutorada – Turma B).

As falas de Lisa, Ana e Tereza ratificam a preocupação apresentada por alguns
tutores acerca da necessidade de melhor alinhamento entre a tutoria e a disciplina de
Metodologia, no segundo semestre do curso, conforme discutido anteriormente71.
Dessa forma, entendemos que este é um ponto que precisa ser reavaliado pela
coordenação do Formep, em conjunto com os professores e os tutores do Programa,
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Ver pág. 149 (falas de Wísa, Amanda e Francisco).
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para que sejam feitos os ajustes necessários, no sentido de se obter uma unicidade
no trabalho realizado por ambos (professores e tutores), o que propiciará, a nosso ver,
confiança nos tutores, valorização da tutoria e segurança no que está sendo
produzido.
De acordo com as falas de Eloísa, Isabela e Valéria, houve também uma falta
de alinhamento entre discursos e ações de alguns tutores:

[...] ouvindo outros grupos com outros tutores, às vezes a impressão que
fica é que não existe uma fala única dos tutores. [...] às vezes, “Ah, mas
o meu tutor disse isso”; aí um outro grupo, “Não, mas o meu tutor não
disse isso”; e um outro terceiro fala “Ah, o meu disse, mas foi assim...”
(Eloísa, tutorada – Turma B).
[...] eu tinha uma tutora e agora, neste semestre, eu tenho outro [...] e aí,
não têm a mesma fala, realmente. O que era falado lá no primeiro
semestre não se repete agora. Algumas coisas que eu fiz no primeiro
semestre [...] agora eu tive que reformular, porque o pensamento é outro
(Isabela, tutorada – Turma B).
[...] nesse caminho, eu mudei o meu tema milhões de vezes. [...] O problema
é que o texto foi caminhando de um jeito com um tutor [...] agora, com o
outro tutor, ele fala “Esse percurso que você fez... não vai valer, porque
você mudou seu tema”... (Valéria, tutorada – Turma B).

Essa falta de alinhamento no discurso dos tutores pode ter como consequência
a descontinuidade do trabalho, do primeiro para o segundo semestre, quando, em
muitos casos, o grupo (tutores e tutorados) não permanece o mesmo, conforme
aponta Isabela:

[...] talvez, nos casos das pessoas que não tiveram mudança de tutor, isso
tenha sido extremamente positivo, porque o tutor com quem você terminou
[no 1º semestre] [...] ele já conhecia seu texto, então o início deste [2º]
semestre, você já retomou dali e já foi. No meu caso, por exemplo, não foi
isso que aconteceu [...] quando a pessoa [a tutora do segundo semestre]
foi ver meu texto, levou um tempo até ela ter conhecimento do que eu
estava escrevendo [...] a gente acabou perdendo tempo nisso (Isabela,
tutorada – Turma B).

Vale destacarmos que esse aspecto da falta de alinhamento, seja entre os
tutores, seja entre a tutoria e a disciplina de Metodologia, não emergiu nas falas das
tutoradas da turma A.
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5.2.2.2.2 Falta de clareza do percurso da tutoria e dos objetivos das atividades
propostas

Outro aspecto evidenciado por alguns tutorados foi a falta de clareza tanto do
percurso que a tutoria teria ao longo dos dois semestres, isto é, do plano de trabalho,
quanto dos objetivos das atividades propostas e realizadas.
Raul reconhece o “acolhimento” propiciado pela tutoria, mas diz não ter gostado
da experiência vivida no primeiro semestre. Para ele, foi “muito penoso ter que ficar
falando e reescrevendo”, além do que, ele não via sentido no que estava fazendo, o
que demonstra que os objetivos da atividade de escrita do “tema e eu” não estavam
claros para ele:
No primeiro semestre, eu posso dizer que eu não gostei da tutoria, mesmo
com esse acolhimento acontecendo [...]. Eu não estava acostumado a
escrever sobre a minha história. Eu achei muito penoso ter que ficar
falando e reescrevendo. [...] Para mim, aquilo não fazia sentido [...] vocês
[tutores] falavam “Olha, isso aqui [“o tema e eu”] vai entrar no seu
problema de pesquisa”, mas eu olhava e falava assim “Onde que isso vai
entrar?”, né, “Aonde que falar de mim, sobre a minha história” [...] Eu
gosto hoje [no 2º semestre], porque eu percebo onde isso vai estar. Não foi
um trabalho perdido. Pelo contrário. É um ganho. Mas até conseguir essa
consciência... (Raul, tutorado – Turma B).

A fala de Raul confirma o que Bonals (2003, p. 21) aponta a esse respeito. Diz
o autor que:
No início de qualquer unidade de programação [tarefa, atividade], convém
que os alunos tenham claro aquilo que irão aprender [e, acrescentamos, por
quê e para quê], pois desse modo será mais fácil que encontrem sentido
naquilo que fazem, que saibam o que se espera deles e, portanto, que
possam orientar-se melhor.

E Raul completa, dizendo que, quando uma pessoa consegue atribuir sentido
ao que faz, isso propicia-lhe “autonomia” e, consequentemente, crescimento no
processo de “construção” do conhecimento:
[...] quando você entende e concebe que a coisa vai ser assim, você
começa a caminhar até com as suas próprias pernas e aí a sua
autonomia vai crescendo no processo de construção. Então, hoje, eu já
consigo gostar e achar que a tutoria é um processo válido (Raul, tutorado –
Turma B).
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Dentro do que já foi discutido neste estudo, de que são aspectos importantes
da aprendizagem do adulto a experiência, o significativo, o proposital e a deliberação
(PLACCO; SOUZA, 2006), entendemos que a experiência da escrita do “tema e eu”
não foi, a princípio, uma atividade significativa para Raul, pelo fato de ela não fazer
sentido para ele, no contexto da tutoria e do MP. Em outras palavras, Raul não
conseguia ver propósito naquilo que fazia. Apenas tendo um objetivo claro é que ele,
como aprendiz adulto, estando consciente do que buscava, poderia empreender os
movimentos necessários nessa direção (PLACCO; SOUZA, 2006).
Assim, espera-se que:
[...] sujeitos autônomos, ou seja, pessoas que tenham ideias próprias,
pensem por si mesmas, sejam capazes de escolher entre alternativas,
decidam o caminho a ser seguido, implementem ações e tenham argumentos
para defender suas escolhas e suas ações (ANDRÉ, 2016b, p. 20).

Assim como Raul, Tereza também aponta a falta de clareza nas atividades que
estavam sendo propostas pelos tutores. Em sua fala, fica nítido que o objetivo da
escrita do “tema e eu” não foi explicitado a ela. Se foi, ela não o compreendeu:
[...] dentro do que o Raul estava falando, eu senti uma falta de objetividade
no que era proposto. [...] Era escrever sobre minha trajetória... Tem horas
que cansa, entende? E você se desconecta daquilo que você realmente
quer, sabe? (Tereza, tutorada – Turma B).

Ao dizer que “tem horas que cansa”, Tereza parece revelar um desejo de
avançar, de ir além da escrita do “tema e eu”, desejo que fica evidente também na fala
de Raul:
[...] eu tinha chegado num ponto em que o processo estava descrito; eu já
queria fazer coisas a mais [...] A gente ouve tanto que somos diversos,
e cada um tem um ritmo e tal, e isso, na tutoria do primeiro semestre, eu
senti falta. [...] chegou um determinado momento que a situação estava
dada para mim, e eu tive, obrigatoriamente, que continuar naquele ritmo,
dos colegas que não... (Raul, tutorado – Turma B).

Para Raul, a tutoria não respeitou os diferentes ritmos dos tutorados, ao não
possibilitar um avanço além do “tema e eu” àqueles que já estavam “prontos” para
seguir. Ele não descarta a importância do trabalho coletivo, desde que se respeitem
as diferenças, tanto para quem está aquém quanto para quem está além do que foi
proposto:
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Eu sei; é coletivo [...] mas acho que talvez poderia ter essa diferenciada:
“Olha [...] por que você já não pega estudos sobre...”, “Por que que você já
não pensa...” [...] não sei se para os tutores era tão claro o próximo passo.
[...] “Oh, depois dessa etapa do ‘tema e eu’, a gente orientando, vai vir a do
‘tema e outros’ e no ‘tema e outros’ vai se produzir isso, isso e isso...” (Raul,
tutorado – Turma B).

Ao colocar em dúvida a clareza do processo para os tutores, Raul sinaliza que
este pode ser o motivo por que os tutores não conseguem lidar com as diferenças de
ritmos, ou seja, por não saberem para onde devem conduzir os tutorados, fazem com
que permaneçam onde estão, na escrita do “tema e eu”.
No entanto, o tutor Felipe, em uma de suas falas, apresentada e discutida na
subseção 5.1.2.2, sobre as dificuldades e os desafios vividos pelos tutores ao longo
do processo de tutoria72, contou que levou à coordenação do Formep sua dúvida
sobre “poder” ou “não poder” avançar com os tutorados que já tivessem chegado a
uma versão satisfatória do texto no primeiro semestre, o que evidencia sua clareza do
processo, isto é, das atividades que fazem parte da tutoria em cada semestre.
A partir das falas de Raul (tutorado) e de Felipe (tutor), entendemos que as
duas possibilidades existem: o tutor, ao iniciar sua atuação, pode, de fato, não ter
clareza da tutoria como um todo e, portanto, de qual atividade será realizada no
semestre seguinte; porém, pode ser também que ele tenha essa clareza, mas
desconheça que pode avançar com os tutorados que já tiverem chegado a uma boa
versão do texto e conseguido delimitar seu tema.
De um modo ou de outro, as falas de Tereza e de Raul sinalizam a necessidade
de estarem claros para todos (tutores e tutorados) os objetivos das atividades
propostas e do próprio percurso da tutoria, ao longo dos dois semestres.
Raul e Tereza não são os únicos a revelarem essa fragilidade, pois Isabela
aponta o mesmo:
[...] eu também senti isso. No primeiro semestre, eu me senti
completamente perdida. “Você vai escrever sobre sua trajetória”... E qual
o objetivo disso? [...] Então, acho que isso que a Tereza falou, de ficar claro
para a gente qual era o objetivo no primeiro semestre, qual era o objetivo
no segundo semestre, o porquê de a gente estar fazendo o “meu tema e
eu” [...] (Isabela, tutorada – Turma B).

E complementa com a fala de que a orientação dada pelo tutor não foi
adequada para o momento:
72

Ver pág. 126 (fala de Felipe).
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[...] no primeiro semestre, eu fui instruída a já buscar livros que falassem
[...] sobre o meu tema da dissertação. Só que aí, não casa com o que a
gente está vendo agora na disciplina de Metodologia, que é tese e
dissertação. [...] se eu já tivesse feito esse trabalho antes, teria me ajudado
muito mais agora (Isabela, tutorada – Turma B).

A nosso ver, nada impede que o tutor faça sugestões de leituras no primeiro
semestre, até porque o levantamento das pesquisas correlatas ocorre apenas no
segundo semestre, em consonância com a disciplina de Metodologia. Acreditamos
que, nesse caso, a atuação do tutor não foi incoerente com o momento; o que houve,
talvez, tenha sido um desencontro de informações. De qualquer forma, é importante
que o percurso da tutoria e os objetivos das atividades estejam claros tanto para os
tutorados quanto para os tutores, a fim de que não se gere esse tipo de confusão.
Ainda em relação a isso, Valéria aponta que também não entendia o porquê da
escrita do “tema e eu”. A atividade passou a fazer sentido para ela somente após ter
contato com um texto que aborda, dentre outros aspectos, a tutoria realizada no
Formep.
[...] estava bem na parte de “quem eu sou” [no “tema e eu”] e, depois, a tutora
começou a cutucar assim: “Olha, vai por aqui; veja por ali”, mas eu
também não entendia para quê. Só depois, no meio de uma aula [...]
apareceu um texto da professora Marli [André] sobre o que era o Formep;
naquele dia eu entendi o que era a tutoria. [...] aí aquilo começou a ter
sentido. A tutoria foi me ajudando, depois que eu entendi o sentido [...]
(Valéria, tutorada – Turma B).

A fala de Valéria corrobora a de Raul, reforçando que apenas quando
conseguimos atribuir sentido ao que fazemos é que abrimos espaço para a construção
do conhecimento. No caso dos tutorados, ao realizarem a escrita do “tema e eu”, eles
estão dando os primeiros passos na escrita de seu projeto de pesquisa,
desenvolvendo-se como alunos do Formep (mestrandos) e pesquisadores.
Nessa perspectiva, Valéria reforça, na fala a seguir, que ter claro o objetivo de
uma atividade é fundamental para atingi-lo:
[...] em que medida a gente a saber um pouco mais sobre os objetivos e
os traçados não faria mesmo esse tempo ser mais objetivo para o
propósito, que é descobrir o tema? Porque a gente não tinha clareza
disso. [...] foi ficar claro ao longo do tempo (Valéria, tutorada – Turma B).
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Em consonância com a fala de Valéria, Sara sugere que, com as próximas
turmas, os tutores tenham isso como um ponto de atenção:
[...] inicialmente, eu não entendi muito a proposta do “tema e eu” e
achava que [...] fosse um aquecimento para o que viria depois [...] seria mais
uma socialização [...] eu acredito que, para os próximos que virão, não
precisa criar esse suspense todo, né? [risos] Eles [tutorados] poderiam já
saber que o “tema e eu” vai agregar e vai ser quase que o centro do
trabalho deles (Sara, tutorada – Turma B).

A exemplo do que ocorreu com a questão da “falta de alinhamento”, o aspecto
apresentado nesta subseção, “falta de clareza do percurso da tutoria ao longo dos
dois semestres e dos objetivos das atividades propostas”, também não emergiu nas
falas das tutoradas da turma A.

5.2.2.2.3 Demora na devolutiva dos textos ou devolutivas imprecisas

Outro aspecto desfavorável apontado por alguns tutorados foi a demora na
devolutiva, pelos tutores, dos textos produzidos, conforme apontam Isabela, Valéria,
Amiee e Alice:
[...] de vez em quando, eu não tinha retorno, demorava. Aí, você escreve
o texto e você chega no dia da tutoria, não teve a devolutiva ainda. Então
eu fiquei um pouco perdida (Isabela, tutorada – Turma B).
Eu passei um pouco pelo que a colega falou, dos altos e baixos da tutoria, de
a pessoa [tutor] não conseguir dar o retorno. Por outro lado, eu tive o
privilégio de algumas reposições de tutoria, e elas foram feitas de forma um
pouco mais particular, porque foram encaixes (Valéria, tutorada – Turma B).
[...] num primeiro momento [...] eu não gostei; achei que foi muito “empacado”,
porque, na verdade... o que a gente espera é a devolutiva. [...] Minha
experiência foi um pouco ruim nesse sentido, porque não tinha [retorno] [...]
(Amiee, tutorada – Turma A).
O retorno, eu acho que demorou um pouco [...]. Havia grupos em que a
pessoa já tinha tido dois, três retornos, e a gente tinha tido um só. Mas
teve um problema; um tutor saiu [...] acho que deu uma desestabilizada,
porque aí ficou uma [tutora] só [...] (Alice, tutorada – Turma A).

Neste outro trecho, Alice aponta que as devolutivas que recebeu do tutor foram
superficiais, não vieram com “boas perguntas”, ou seja, não contribuíram para que ela
aprimorasse o texto produzido, que, a seu ver, precisava de melhorias:
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[...] eu tive duas devolutivas. A primeira... “Ah, sua pesquisa está pronta” [...]
não tive muito o que pensar [...] no texto, tinha uma anotaçãozinha ou
outra. [...] “Ah, não... Está bom”, mas um “está bom” que eu não achava que
estava bom [...] Achei que ficou muito pobre ali. Entreguei “o tema e eu” e
não voltou realmente com boas perguntas (Alice, tutorada – Turma A).

Valéria, por sua vez, fala da imprecisão de algumas devolutivas:
O problema é que ela [a tutora] sempre falava assim: “Ah, está tudo bem.
Você está indo bem”, só que esse “está indo bem” era tão amplo, que eu
falava “Meu Deus, mas ‘está indo bem’ para onde?” [risos] [...] Aí começou
a me dar angústia... [...] Eu ficava meio que cobrando que ela desse as
respostas, e ela ficava mais nas perguntas. Então eu acho que fiquei
nessa ansiedade (Valéria, tutorada – Turma B).

A fala de Regina, a seguir, reúne a crítica a ambos os aspectos (demora e
imprecisão):
[...] falavam que iam fazer devolutiva por e-mail, mas não devolviam; pelo
menos, o meu não vinha. Eu recebi acho que umas duas devolutivas
somente, mas eu não entendia muito bem a anotação. E aí, quando a
gente ia se encontrar com a tutora novamente, tentava falar, mas não dava
tempo (Regina, tutorada – Turma A).

5.2.2.2.4 Tempo de duração e intervalo dos encontros de tutoria
Regina e Andréa apontam que uma hora de duração dos encontros é “pouco
tempo”, e que 15 dias, aparentemente, é um intervalo muito longo entre um encontro
e outro:
[...] o que tem atrapalhado muito a tutoria é o tempo [...] Uma hora, sabe? E
de 15 em 15 dias [...] o “meu tema e eu” foi lido uma vez... [...] E cada vez
que tinha encontro, era lido [...] e discutido de um outro colega [...] Então,
eu penso que nós tivemos pouco tempo. [...] quando começava a sentir o
gostinho, acabava o tempo (Regina, tutorada – Turma A).
[...] uma hora. [...] Acho pouco. [...] quando você estava realmente naquela
discussão de qual passo melhorar [...] acabava o horário [...] aí esperava
15 dias [...] (Andréa, tutorada – Turma A).

Nessa direção, Amiee e Alice também falam da questão da pouca duração dos
encontros, uma hora, e da dificuldade de alguns tutores na distribuição do tempo entre
os tutorados:
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[As devolutivas] eram bem pontuais porque não dava para ela [tutora]
também dar atenção para todas... toda noite, né? [...] sempre tem um
colega que fala bastante, que traz mais coisas, e tal, então a gente ia
fazendo esse rodízio [...] (Amiee, tutorada – Turma A).
[...] teve lá um primeiro encontro, que eu achei até bem bacana e... foi ouvido
todo mundo. Aí, quando já foi no segundo, eu achei que deu uma... as
[pessoas] que falavam mais, acabaram falando só da pesquisa delas [...]
aí, a gente acabou sugerindo que elas fizessem de uma outra maneira, que
estipulassem tempos [...]. E aí elas começaram a fazer. [...] depois, foi em
grupinhos e cada vez lia o de um; e aí foi bacana (Alice, tutorada – Turma A).

Esse aspecto do tempo de duração dos encontros e do intervalo quinzenal não
emergiu dessa forma na conversa com a turma B, mas esteve presente, de alguma
maneira, quando trouxeram as dificuldades no trabalho com grupos grandes,
conforme apresentaremos a seguir.
5.2.2.2.5 Dificuldades no trabalho com grupos grandes
Por fim, o último aspecto desfavorável ao processo de tutoria, evidenciado
pelos tutorados, foram as dificuldades no trabalho com grupos grandes, nos quais a
distribuição do tempo para cada mestrando parece ter ficado prejudicada.
Diferentemente de alguns tutorados que comentaram que os grupos foram
divididos e que isso, conforme apresentamos, foi um aspecto positivo para o processo
de tutoria, com outros isso não aconteceu, conforme apontam Tereza e Isabela:
[...] era sempre a turma toda, para os dois tutores. [...] não existia uma atenção
ali mais específica, que a gente compartilhasse entre três. Não. Eram 10, no meu
caso, que falavam [...] às vezes, uma pessoa só que falava. [...] daqui a 15
dias, outra pessoa. Se existisse essa metodologia de divisão, de cinco para
cada tutor, talvez fosse mais proveitoso. [...] E eu não tive essa experiência
[...] (Tereza, tutorada – Turma B).
[...] às vezes estar num grupo grande, de pessoas que falam de temas
diferentes, faz dividir o tempo. [...] num dia em que ela [a tutora] conseguiu falar
comigo mais tempo, foi um salto muito maior do que vir várias semanas [...]
Porque, até o tutor compreender, dar a devolutiva do texto, dar sugestões
[...] fica pouco tempo para o último [...] (Valéria, tutorada – Turma B).

Paula também revela em sua fala a insatisfação por ter participado da tutoria
em grupos grandes:
[...] a turma era bem grande, então tivemos algumas dificuldades, porque todo
mundo queria falar, e tem algumas pessoas que acabam tomando a palavra e
[o encontro] acaba [...] mas os tutores [estavam] sempre muito dispostos. Se não
desse naquele momento, poderiam marcar... (Paula, tutorada – Turma A).
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Na sequência, Paula traz um contraponto importante em relação à sua fala e à
fala anterior, de Valéria:
Por outro lado, às vezes não conseguia falar do seu tema, mas poderia
ouvir também a dificuldade do outro e se ver [nele] e também fazer
alguns apontamentos. [...] não era de tudo ruim. [...] Eu acho que era bem
interessante, em alguns momentos (Paula, tutorada – Turma A).

Acreditamos que encontros individuais, como aponta Valéria, de fato, sejam
mais proveitosos em questão de aproveitamento do tempo, no entanto, a nosso ver,
perde-se na troca, na reflexão conjunta, nas discussões, na ampliação de
entendimento de um tema, conforme mencionado por Paula.

5.2.3 Avaliação da tutoria pelos tutorados: contribuições do processo e sugestões para
seu aprimoramento
Acho que a tutoria é uma coisa que deveria
continuar mesmo. Eu acho que deu muito certo. E
daria certo em outros cursos.
Andréa, tutorada – Turma A

A análise desta terceira e última categoria apontou que, na avaliação dos
tutorados, o processo de tutoria trouxe-lhes contribuições tanto para sua trajetória
acadêmica, como mestrandos do Formep, quanto para sua trajetória profissional,
como profissionais da educação.
Os tutorados também sugeriram algumas ações que poderiam, a seu ver,
aprimorar a tutoria acadêmica no Formep.

5.2.3.1 Contribuições da tutoria para a trajetória acadêmica e profissional dos
tutorados

Dentre as contribuições para a trajetória acadêmica no MP, Sara aponta que,
participando da tutoria, ela conseguiu organizar uma dinâmica de estudos, a partir do
compromisso assumido no grupo. Era necessário que ela “produzisse” para que
tivesse o que compartilhar com o grupo e também para que recebesse a devolutiva
do tutor:
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[...] o que ficou mesmo foi a organização de uma dinâmica de estudos,
porque a gente leva uma vida bastante complicada [...] e, assumir o
compromisso de ver um grupo, mesmo que seja quinzenalmente, te leva
ao compromisso de, pelo menos, revisitar a sua produção
periodicamente (Sara, tutorada – Turma B).

Já Lorena traz como contribuição da tutoria o fato de ela ter conseguido
desenvolver a escrita acadêmica:
[...] o quanto eu evoluí, desde a primeira escrita do “meu tema e eu”, até
o final [...]. Então, assim, avançou muito. [...] eu acho uma responsabilidade
muito grande para vocês serem tutores de pessoas que estão chegando e
que são cruas na escrita acadêmica. [...] a cada encontro que eu tinha com
as meninas [tutoras], o meu texto ficava mais rico (Lorena, tutorada –
Turma A).

Valéria e Paula também falam dessa contribuição, e apontam outra, que foi
aprender a colocar-se no “lugar” de pesquisadoras, a desenvolver o “olhar” de
pesquisadoras:
[...] acho que foi um exercício de escrita importante. A gente escreve na
escola, mas está acostumada com textos muito pontuais do nosso trabalho
e, na hora da escrita acadêmica, faltava um pouco [...] Acho que, nisso, a
tutoria ajudou bastante. E esse lugar de pesquisador, né? [...] Então,
acho que ajudou duplamente [...] na perspectiva da escrita, porque a
gente se achava bons escritores [...]. E, segundo, essa questão, de ir mais à
biblioteca, de começar a olhar mais as bibliografias, que é a postura de
pesquisador mesmo (Valéria, tutorada – Turma B).
Acho que a tutoria... me inseriu nessa leitura, nessa questão dos textos,
nesse mundo acadêmico. [...] É uma outra forma de escrita. É o olhar de
pesquisador. Acho que a tutoria foi trazendo essas contribuições (Paula,
tutorada – Turma A).

Nessa direção do “olhar do pesquisador”, Amiee traz a figura do tutor com uma
referência do que é ser pesquisador:
[...] até o comportamento [dos tutores]... Eu acho que sempre contribui muito [...]
os exemplos que as pessoas dão... da sua ação como pesquisadoras [...] tudo
isso é aprendizagem. [...] você tem que estar no meio de quem está fazendo
o que você faz, porque, na feira, eu não vou encontrar isso, né? Só aqui
mesmo... (Amiee, tutorada – Turma A).

Por fim, como contribuição para a trajetória acadêmica no MP, Andréa, Lorena
e Alice apontam que a tutoria as ajudou no entendimento das etapas de uma pesquisa
científica, especialmente no entendimento da importância da revisão bibliográfica para
a realização de uma pesquisa:
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[...] em nenhum momento [em outros cursos], nós tivemos essa ideia de...
essa discussão de como é que eu me coloco dentro do tema e como é
que o tema é colocado para todos, para a gente fazer essa costura e poder
acrescentar algo. [...] Foi bacana. [...] foi dentro da tutoria que eu tive essa
consciência [...] (Andréa, tutorada – Turma A).
[...] consegui entender o que eram as pesquisas correlatas, que no
começo, para mim, estava super confuso; se não fosse a tutoria, acho que
eu não ia dar conta. Então, as meninas [tutoras], elas deram bastante apoio
nisso (Lorena, tutorada – Turma A).
[...] nas pesquisas correlatas [a tutoria] me ajudou muito [...] os objetivos
também eram sempre debatidos aqui... “Será que isso é um objetivo mesmo?
Será que é o seu objetivo geral?” [...] com os objetivos, com as pesquisas
correlatas, com as bibliografias... [Alice, tutorada – Turma A).

Nessa direção, entendemos que a tutoria trouxe muitas contribuições para a
formação das tutoradas como pesquisadoras, tendo em vista que favoreceu o
desenvolvimento de importantes habilidades, dentre as quais: delimitar um tema de
pesquisa, buscar informações em bancos de dados, elaborar uma revisão
bibliográfica, produzir e ler textos acadêmicos.
Quanto às contribuições da tutoria para a trajetória profissional dos tutorados,
Clarice aponta que leva como aprendizado o “respeito ao processo de escrita” do
outro. Assim como seu processo foi respeitado pelos tutores, ela considera importante
respeitar o processo dos professores, na escola. E reforça, no final de sua fala, a
importância de desenvolver “um olhar” para a escrita do outro:
[...] uma coisa bem importante foi o respeito com a nossa escrita. [...] e de
levar isso para o profissional, porque [...] assim como foi penoso para a
gente, é penoso, às vezes, para a gente lá [na escola] pedir para o professor
escrever; às vezes ele tem essa dificuldade. E aí é um pouco o mesmo
processo pelo qual a gente passa, né? [...] Em nenhum momento [a tutora
me disse] “Ai, olha, nada a ver isso aqui que você escreveu” [...] pelo
contrário; foi sempre no sentido dessa orientação com respeito com aquela
bagagem que a gente trouxe [...]. Então eu acho que isso é uma coisa bem
importante, um olhar que a gente pode levar para o profissional (Clarice,
tutorada – Turma B).

Para Amiee, a tutoria levou-a a refletir sobre a forma como dar devolutivas para
os professores na escola:
[...] como profissional, isso te dá um... eu não sei se é exemplo, mas modifica...
a hora que você também vai fazer uma abordagem com alguém [...] você
tem que ter todo um jogo de cintura para fazer devolutiva para um professor,
né? E eu tentava ser o máximo possível objetiva [...] Então, eu acho que,
nesse sentido, também contribui [...] Eu aprendi muito assim, em termos
de atuação, de ação [...] (Amiee, tutorada – Turma A).
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Eloísa também reconhece a importância do respeito com a produção, a escrita
do outro, e acrescenta que também leva para o profissional “a crença no outro”:
[...] acho que eu levo para o profissional, além desse olhar sensível que as
meninas colocaram, esse respeito com a produção do outro, também a
crença no outro [...] esse acreditar no que pode ser [...] (Eloísa, tutorada –
Turma B).

Para Ana, a interação do grupo durante os encontros de tutoria propiciou-lhe
um olhar para uma “construção que é coletiva”, importante, e que pode ser levada
para a vida profissional, no trabalho com os professores:
Eu acho que essa questão da construção coletiva. Eu acho que abriu essa...
essa possibilidade de olhar para essa construção que não é só minha,
né? Como a gente tem esses momentos de troca, nos grupos [...] eu achei
que isso foi bastante produtivo e importante. E isso dá para a gente levar
para a nossa prática com os professores (Ana, tutorada – Turma B).

Ao falar da possibilidade gerada na tutoria, de “olhar para uma construção que
não é só sua”, Ana corrobora o pensamento de Mateus (2009, 45 – Grifo nosso),
quando a autora expressa que: “Aquilo que somos, nossas funções mentais e nossas
emoções são forjadas nos processos de ser-com-o-outro”.
Nessa direção da “construção coletiva”, Andréa diz que replicou em suas aulas
o “movimento” percebido no trabalho com o adulto feito na tutoria: cada um falar e
contribuir com o trabalho do outro; a “roda de conversa”:
[...] em alguns momentos das minhas aulas [formação de professores para o
Pnaic], eu também discuti com eles [professores] desta forma [...] cada um
podendo falar e contribuir nos trabalhos coletivos que eu desenvolvia
com eles, deixando que cada um pudesse contribuir no trabalho do outro,
numa roda de conversa [...] (Andréa, tutorada – Turma A).

Ao propiciar, em seu contexto de trabalho, um espaço de compartilhamento e
reflexão das práticas desenvolvidas pelos professores, inspirada no que vivenciou na
tutoria, Andréa possibilita, segundo Passos (2016, p. 168), que os educadores, assim
como ela, avancem em sua profissionalidade docente, o que significa “compreender
que a atividade de ensinar exige que busque formas de se desenvolver
profissionalmente ao longo de toda a carreira”.
Ainda com relação a essa questão, Alice traz um olhar para a importância do
grupo, da interação e da colaboração:
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Eu acho que essa parte de ouvir mais [...] agora eu presto mais atenção, se
um só está falando... O quanto é importante o grupo... Até acabei dando
formação disso, de como, na sala de aula, a gente pode fazer os grupos,
porque eu vi que foi muito rico [...] como é importante a aprendizagem em
grupos mesmo [...] Eu passei a fazer as minhas formações muito mais nesse
sentido também... de colaborar, de um colaborar com o outro (Alice, tutorada –
Turma A).

Ana, Andréa e Alice, ao revelarem que levaram o aprendizado da “construção
coletiva” para a prática profissional na escola, com os professores, ratificam a
afirmação de Passos e André (2016, p. 12), de que, nos dias de hoje:
Não é mais possível esperar que cada um, individualmente, encontre
respostas para tantas e tão complexas questões que se fazem presentes na
prática diária dos estabelecimentos de ensino. É preciso construir um olhar
plural, constituir comunidades de aprendizagens que compartilhem saberes,
concepções, explicações, que desenhem em conjunto medidas para
enfrentar desafios e para seguir adiante.

Por fim, Isabela aponta a importância de desenvolver a argumentação, o
embasamento teórico, para sair do “achismo”, muito presente, a seu ver, na educação:
[...] para mim, o que fica mais, é realmente essa questão da escrita, esse
trabalho que a gente tem que ter com a escrita [...] às vezes, a sua opinião
é a opinião de um monte de outras pessoas, que você coloca ali no seu
texto, mas essa questão de a gente fundamentar, né? [...] eu acho que, na
educação, isso é fundamental, porque a gente tem muito essa coisa de
“achismo” [...] Então, eu acho que, na prática profissional, isso é
fundamental, principalmente nessa posição que a gente ocupa de
coordenador, de diretor, de supervisor [...] (Isabela, tutorada – Turma B).

Em sua fala, Isabela expressa uma preocupação com a importância do
conhecimento “fundamentado”, seja na pós-graduação, seja em sua prática
profissional, como formadora de professores.

5.2.3.2 Sugestões dos tutorados para o aprimoramento da tutoria acadêmica

Dentre as sugestões apresentadas pelos tutorados, Clarice e Lavínia apontam
a realização da tutoria acadêmica também no terceiro semestre de curso:
[...] mesmo nesse segundo momento [2º semestre], que a gente já está mais
focada, [a tutoria] continua sendo bem importante. A gente já estava até
perguntando... [ri] se continuaria depois [no 3º semestre], né? (Clarice,
tutorada – Turma B).
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[...] como a Clarice disse, eu acho que não deveria acabar agora a tutoria
[...] porque a gente vai precisar de apoio ainda, agora no próximo semestre
[3º semestre] [...]. Eu acho que, até para o orientador, seria importante se
a gente continuasse tendo a tutoria [...]. “Olha, agora vai lá e o tutor vai falar
o miudinho, ele vai te orientar” [...] pega um grupo lá de alguns
orientadores, temas que são próximos, e monta o grupo de tutoria (Lavínia,
tutorada – Turma B).

Andréa aponta sugestões relacionadas ao tempo de duração dos encontros e
ao intervalo entre eles – encontros quinzenais de uma hora e meia, ou semanais, de
uma hora:
Uma hora e meia, ou então... Eu sei que é mais difícil... Semanalmente. [...]
Talvez, se tivesse mais encontros; ou se fosse quinzenal, mas pelo
menos de uma hora e meia... (Andréa, tutorada – Turma A).

E acrescenta, ainda como sugestão, que, na medida do possível, fossem
realizados encontros individuais, alternados aos coletivos:
[...] outra sugestão... pelo menos uma vez por mês, ou em algum momento,
ter um encontro presencial individual. Trabalhamos no coletivo, fazemos
todas as discussões, mas às vezes, quando você, tutor... me olha e diz assim
para mim [...] “Andréa, esse aqui, talvez você pudesse fazer assim”... [...] às
vezes, o olhar no olho traz um... uma outra... um outro sentimento [...]
sentou na carteira, virou aluno... né? Por mais que você esteja fazendo
mestrado, você quer... você quer ser ouvida [...] (Andréa, tutorada, Turma A).

Ao expressar-se dizendo “sentou na carteira, virou aluno [...] você quer ser
ouvida”, Andréa ratifica as palavras de Almeida (2016, p. 27), de que “poucos motivos
são tão poderosos como o desejo de ser ouvido e compreendido, de perceber que
nossas ideias e sentimentos têm importância para o outro”.
Isabela e Paula, por sua vez, reforçam a importância de que os grupos sejam
pequenos e que se mantenham os mesmos tutores nos dois semestres:
[...] acho que é importante a tutoria ser em pequenos grupos; é
importante que o tutor acompanhe a gente nesse percurso, nos dois
semestres; eu acho que isso é fundamental (Isabela, tutorada – Turma B).
Acho que essa continuidade... de tutores; isso é bem importante. [...] Por um
lado, é bom a questão do grupo mais ampliado, porém também, quando tem
menos pessoas, é muito mais interessante, porque você acaba se
colocando mais, olhando mais para o seu trabalho (Paula, tutorada – Turma A).

Amiee também sugere que o trabalho seja feito em grupos menores. Para ela,
isso seria possível se houvesse mais tutores na equipe:
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[...] acho que precisa pensar bem nessa questão numérica [...] pensar mais na
qualidade, pensando na quantidade também, diminuindo o número de
alunos para cada tutor [...] para ele poder acompanhar (Amiee, tutorada –
Turma A).

Lorena também traz a sugestão de reduzir a quantidade de tutorados por grupo
ou, não sendo possível, de agrupá-los por temas de pesquisa:
No máximo [4 ou 5 alunos por grupo]. Para uma hora? Porque não é uma
hora de tutoria? Então... Acho que para dar atenção. A não ser que os
temas dos colegas sejam afins, né? [...] Aí o grupo pode ser maior (Lorena,
tutorada – Turma A).

Além destas, outras sugestões foram apresentadas. Amiee, por exemplo,
sugere que os tutores alternem as estratégias de trabalho, para trazerem mais
dinamismo aos encontros:
[...] uma semana, junta lá... vamos supor, são três tutores, cada um com três,
junta os nove, aí faz uma roda grande de discussão. Mais uma semana, faz
só com três... Na outra semana, continua com três; depois volta para o
grande. Acho que fica mais dinâmico assim... (Amiee, tutorada – Turma A).

E acrescenta que seria bom organizar melhor a tutoria; evitar, por exemplo,
alterações no calendário:
O ano passado [...] teve três semanas direto [...] que não teve [encontros].
Por um outro problema, não teve. [...] isso é uma outra coisa que precisa ser
organizada. “Então, vai ter?”... “Então, tem que ter... né?” [...] a proposta é
maravilhosa [...] mas... precisa melhorar um pouquinho a organização
(Amiee, tutorada – Turma A).

Alice, por sua vez, traz a questão da distribuição do tempo e da atenção aos
tutorados, durante os encontros. Para ela, isso precisa ser melhorado:
[...] tomar cuidado para não ficar só num [...] teve gente que falou: “Não. Eu
não vou mais cedo, porque a gente vai para a tutoria, vai falar só um”... Então,
tomar esse cuidado mesmo (Alice, tutorada – Turma A).

Por fim, Alice sugere que as devolutivas dos textos, pelos tutores, sejam mais
detalhadas; que eles não tenham receio de “ferir” os tutorados com seus comentários:
Eu não sei se eles [os tutores] também têm um pouco de receio de... de
ferir a gente, de achar que a gente vai ficar brava, mas, realmente, ali no
texto escrito, [...] acho que talvez interferir mais também na escrita [...]
colocar mais perguntas... (Alice, tutorada – Turma A).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste texto final, apresentaremos uma breve retomada do processo de
construção da pesquisa, seguida da síntese de seus principais achados, de suas
contribuições teóricas e metodológicas, de perspectivas para estudos futuros e das
contribuições da pesquisa para a pesquisadora.

Breve retomada do processo de construção da pesquisa

O interesse pela realização desta pesquisa nasceu durante a atuação da
pesquisadora como tutora do Formep, quando, na interação com seus colegas, tutores
e tutorados, e professores do Programa, passou a ver nessa prática um espaço
colaborativo, de aprendizagens mútuas e de formação para seus participantes.
A partir disso, definiu-se como tese a ser defendida nesta pesquisa que a
prática de tutoria acadêmica entre pares realizada no Formep caracteriza-se como um
espaço coletivo-colaborativo de trabalho e formação, gerador de aprendizagens
mútuas (de conceitos, habilidades, relações e atitudes), que pode contribuir com a
trajetória acadêmica e profissional dos sujeitos envolvidos, quais sejam, tutores e
tutorados do Programa, nas interações que estabelecem entre si.
Nessa direção, a pesquisa teve como objetivo geral analisar a prática de
tutoria acadêmica entre pares realizada no Formep, a partir das percepções de seus
participantes, tutores e tutorados do Programa, e como objetivos específicos:
1. Investigar se a referida tutoria acadêmica apresenta características de
um espaço não apenas coletivo, mas também colaborativo de trabalho
e formação;
2. Identificar as possíveis contribuições dessa prática aos participantes da
pesquisa;
3. Identificar os pontos frágeis da tutoria e
4. Apresentar sugestões para seu aprimoramento.
Para atingirmos os objetivos propostos, elegemos as seguintes questões
norteadoras:
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Como foi o início da tutoria para os tutores e os tutorados participantes
da pesquisa? Que sentimentos, sensações, expectativas, dificuldades,
desafios estiveram envolvidos nesse momento?



Que aspectos podem ser facilitadores ou dificultadores do processo de
tutoria, ao longo dos dois semestres em que ela ocorre?



A tutoria afetou os participantes? Se sim, de que forma? Eles gostaram
de participar? Consideraram válida sua participação?



A tutoria contribuiu com os participantes? Se sim, de que forma? Em que
âmbito (pessoal, acadêmico, profissional...)? E quais foram as
contribuições?



Que aspectos se destacam quanto à interação entre os participantes,
nas relações estabelecidas entre si (tutor – tutor; tutor – tutorado;
tutorado – tutorado)?



De que forma a tutoria pode ser aprimorada, na visão dos participantes?

A pesquisa contou com a participação de 30 sujeitos, dentre tutores e tutorados
do Formep, que participaram de grupos de discussão ou entrevistas durante o ano de
2017.
Os dados produzidos pelos sujeitos foram analisados a partir dos seguintes
referenciais:


Fundamentação teórica: pautada em estudos sobre: aprendizagem do
adulto (PLACCO; SOUZA, 2006); aprendizagem entre iguais (DURAN;
VIDAL,

2007;

FRISON,

2012);

trabalho

coletivo-colaborativo

(BOAVIDA; PONTE, 2002; FIORENTINI, 2004; FORTE, 2009;
IMBERNÓN, 2009); aprendizagens fundamentais na vida e na atuação
profissional (DELORS et al., 2006); mediação, interação social e zona
de desenvolvimento iminente (ZDI) (VIGOTSKI, 2007, 2009);


Fundamentação metodológica: inspirada na abordagem Análise de
Prosa (ANDRÉ, 1983).

Do processo de análise dos dados, emergiram sete categorias, sendo quatro
pertinentes aos dados produzidos pelos tutores, e três, aos produzidos pelos
tutorados. São elas:

194

Tutores:
1. Inserção na equipe de tutores: sentimentos e sensações iniciais;
2. Processo de constituição da tutoria e do “ser tutor”: desafios, avanços e
possibilidades;
3. Importância das relações interpessoais para o processo de tutoria;
4. Avaliação da tutoria pelos tutores: contribuições do processo e
sugestões para seu aprimoramento.
Tutorados:
1. Ingresso no mestrado profissional e início da participação na tutoria:
expectativas, sentimentos e sensações;
2. Processo de tutoria: aspectos facilitadores e dificultadores;
3. Avaliação da tutoria pelos tutorados: contribuições do processo e
sugestões para seu aprimoramento.

Síntese dos principais achados

Processo de constituição do Formep e da tutoria acadêmica entre pares

O Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: Formação de
Formadores (Formep), da PUC-SP, teve sua origem em 2012, quando um grupo de
professoras do Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: Psicologia da
Educação (PED), também da PUC-SP, decidiu elaborar uma proposta de pósgraduação stricto sensu que atendesse à formação de profissionais atuantes na
gestão pedagógica das redes de ensino e de outros espaços educativos (ANDRÉ,
2012).
Aprovado pela Capes em dezembro desse mesmo ano, o Formep deu início às
suas atividades em agosto de 2013, tornando-se o primeiro programa, no Brasil, a
oferecer um curso de mestrado profissional voltado para a formação do formador de
professores da educação básica (ANDRÉ; PRÍNCEPE, 2017).
Em pouco mais de quatro anos de funcionamento, o Programa já formou
aproximadamente 120 mestres profissionais em educação, o que reafirma o
compromisso de suas professoras fundadoras com a melhoria da educação básica
em nosso país.
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A estrutura curricular do Formep é composta de um conjunto articulado de
disciplinas obrigatórias e eletivas, do trabalho final de conclusão de curso e de duas
atividades complementares: o seminário de práticas e a tutoria acadêmica (ANDRÉ;
PRÍNCEPE, 2017), a qual, como se sabe, constituiu-se objeto deste estudo.
A pesquisa realizada evidenciou que a tutoria acadêmica foi criada para atender
às necessidades iniciais do Formep. Diante do desafio de trabalhar com 40 alunos em
sala, uma das professoras convidou alguns de seus orientandos (doutorandos) de
outro programa, o PED, para participarem de suas aulas como monitores, o que levou
outros docentes a fazerem o mesmo.
A partir disso, vislumbrou-se outra possibilidade de atuação para esses
monitores: que eles realizassem um trabalho de auxílio acadêmico aos mestrandos
do Formep, tendo em vista que estes receberiam orientadores apenas ao final do
primeiro ano de curso.
Discutida em reunião do Colegiado, a ideia foi aprovada e passou a ser
sistematizada pela coordenação do Programa, juntamente com os monitores
convidados, aqueles que viriam a ser os primeiros tutores do Formep, os “pioneiros”,
que abririam a “picada” (PLACCO; SOUZA, 2006), no sentido de darem os primeiros
passos para essa sistematização.
Aspectos que constituem o trabalho colaborativo, como voluntariedade,
espontaneidade e apoio mútuo (FIORENTINI, 2004), marcaram o processo de
constituição da tutoria no Formep, que se revelou, na pesquisa, muito desafiador,
especialmente para os primeiros tutores, que precisaram empreender um esforço
conjunto para dar início à sistematização da atividade. “O que fazer”, “quando fazer”
e “como fazer” foram as perguntas principais desse momento.
Nesse sentido, após algum tempo, com a tutoria já “em andamento”,
estabeleceu-se uma primeira sistematização: o “quando”. Os encontros de tutoria
passaram a acontecer quinzenalmente, durante uma hora, antes ou depois das aulas
do curso, às terças e às quintas-feiras, conforme a disponibilidade dos tutores, como
ocorre até hoje, possibilitando a organização de até quatro grupos de trabalho.
A segunda sistematização, relacionada à questão “o que fazer”, veio logo em
seguida e surgiu da então coordenadora do Formep, que, a partir de sua experiência
na disciplina Pesquisa e Prática Reflexiva, sugeriu que os mestrandos produzissem,
no primeiro semestre, um texto intitulado “o tema e eu”. Posteriormente, para a
continuidade da tutoria, no segundo semestre, a coordenadora sugeriu que fosse
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realizada a produção do texto “o tema e os outros”, acompanhada pelo professor que
estivesse ministrando a referida disciplina.
A produção dos textos “o tema e eu” e “o tema e os outros” é, portanto, central
na tutoria. No primeiro texto, os mestrandos definem um tema de pesquisa. No
segundo, eles sintetizam os achados da revisão bibliográfica realizada acerca desse
tema.
Faltava, ainda, a sistematização do “como fazer”, que foi destacada na
pesquisa como um dos maiores desafios para os primeiros tutores. Era necessário
definir: como seriam conduzidos os encontros, como seriam feitas as intervenções nos
textos dos tutorados e como seriam dadas as devolutivas a eles.
Nesse processo, alguns tutores acionaram saberes advindos de suas
experiências como docentes no ensino superior, o que foi fundamental para este
início.
Ao mesmo tempo, diferentes entendimentos acerca da tutoria e do papel do
tutor emergiram nesta construção e, com eles, alguns conflitos, naturais em contextos
grupais, que foram superados com diálogo, reflexão compartilhada, negociação e
respeito mútuo, aspectos que também são constitutivos do trabalho colaborativo
(FIORENTINI, 2004).
Esses conflitos provocaram nos tutores importantes reflexões, a partir das quais
eles puderam construir conhecimentos de si, do outro e da prática de tutoria, e
desenvolver novos saberes, por exemplo, o “saber ouvir”.
À medida que outras turmas foram tendo início no Formep, a demanda por
tutores aumentou. Assim, outros doutorandos foram convidados a integrar a equipe e,
ao chegarem ao Programa, foram recebidos pelos tutores experientes de forma
acolhedora e respeitosa, o que contribuiu para a superação de inseguranças e
apreensões, comuns a muitos deles neste momento, conforme revelou a pesquisa.
Esse ambiente acolhedor, em pouco tempo, tornou-se um espaço de trocas de
ideias e compartilhamentos de dúvidas e dificuldades, promovendo uma grande
parceria entre os tutores experientes e os iniciantes, que se estendeu aos professores
e ao assistente de coordenação do Programa. Há de se destacar que o apoio da
coordenação aos tutores e a confiança por ela depositada em seu trabalho, desde o
início, também se revelaram primordiais para o estabelecimento dessa parceria e para
o bom andamento da tutoria.
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Principais contribuições da tutoria para os tutores participantes

A pesquisa revelou que a atuação dos participantes como tutores trouxe
contribuições para sua trajetória acadêmica e profissional.
Alguns tutores apontaram que, em sua atuação junto aos tutorados, ouvindoos sobre seus temas de interesses, suas ideias para a pesquisa, suas dúvidas, eles,
muitas vezes, depararam-se com lacunas de seu próprio processo, ou tiveram ideias
para suas próprias pesquisas de doutorado ou de mestrado.
A atuação na tutoria também contribuiu para sua formação como docentes do
ensino superior e orientadores de pesquisa, tanto para os que já são professores
universitários quanto para os que almejam ser.
A pesquisa evidenciou que a participação dos tutores também na atividade de
monitoria tornou sua experiência no Formep mais completa, pois trouxe a esses
sujeitos outras contribuições. Em sua proximidade com os professores e sua
participação nas aulas, alguns participantes disseram ter aprendido “bons jeitos” de
ser professor no ensino superior; conheceram diferentes “estilos de docência”;
puderam construir um repertório de ações, de “boas práticas” e conheceram os
“bastidores” da docência (momentos de planejamento, replanejamento, avaliação).
Portanto, a participação na monitoria também contribuiu para a formação dos
participantes como docentes do ensino superior e orientadores de pesquisa.
Outra evidência da pesquisa é que, nas relações que os tutores estabelecem
entre si, o espaço aberto ao diálogo propicia as trocas, os compartilhamentos, o que
também gera muitas aprendizagens.

Principais contribuições da tutoria para os tutorados participantes

A pesquisa evidenciou que a tutoria é considerada pelos tutorados uma
atividade fundamental no mestrado profissional, que os ajuda na apropriação de
habilidades necessárias para esta etapa de estudos e oferece a eles um primeiro
direcionamento para a construção do projeto de pesquisa, tendo em vista que a
orientação com um professor do Programa só tem início no final do primeiro ano de
curso.
Alguns tutorados apontaram que as intervenções realizadas por seus tutores
nos textos produzidos, bem como as devolutivas fornecidas por eles e as
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subsequentes reescritas dos textos, potencializaram sua reflexão, ampliaram sua
capacidade metacognitiva e contribuíram, especialmente, para o desenvolvimento da
escrita acadêmica.
As trocas de ideias e o compartilhamento de dúvidas e dificuldades, nos grupos
de trabalho, também se mostraram enriquecedoras: contar sobre seu processo, na
pós-graduação, esclarece as experiências que estão sendo vivenciadas pelos
tutorados.
A pesquisa evidenciou que a tutoria trouxe contribuições para a trajetória
acadêmica e profissional dos tutorados.
Participar da tutoria possibilitou-lhes o desenvolvimento de importantes
habilidades, como: delimitar um tema de pesquisa, buscar informações em bancos de
dados, elaborar uma revisão bibliográfica, produzir e ler textos acadêmicos.
Essa participação também propiciou um novo olhar para o outro, especialmente
em seus ambientes de trabalho. Os tutorados passaram a valorizar mais os processos
de escrita de alunos e professores que fazem parte de seu cotidiano e a rever as
formas de fornecer devolutivas (feedbacks). Eles também passaram a valorizar mais
as construções coletivas e a repensar os espaços formativos de professores, que, a
seu ver, precisam favorecer o diálogo, a interação e propiciar mais trocas e
compartilhamentos.

Pontos a serem melhorados na tutoria acadêmica

A partir da análise dos dados da pesquisa e das sugestões oferecidas pelos
participantes, destacam-se como pontos a serem melhorados na prática de tutoria
acadêmica realizada no Formep:


Que o percurso a ser realizado na tutoria, ao longo dos dois semestres,
seja explicitado aos tutorados logo no primeiro encontro com seus
tutores;



Que os objetivos das atividades propostas (“o tema e eu” e “o tema e os
outros”) sejam explicitados aos tutorados no momento de sua
proposição;
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Que as intervenções realizadas nos textos “o tema e eu” e “o tema e os
outros”,

pelos

tutores,

sejam

claras,

tragam

comentários,

questionamentos e sugestões;


Que, a cada encontro de tutoria, os tutorados recebam a devolutiva do
último texto produzido, isto é, da última versão ou reescrita;



Que a tutoria seja realizada em pequenos grupos. Quatro tutorados, no
máximo, por tutor, foi considerado o ideal.

Sugere-se, ainda:


Que a participação de doutorandos e mestrandos na tutoria e na
monitoria seja considerada válida para a composição do estágio docente
nos programas de pós-graduação a que são vinculados, ou que sejam
atribuídos créditos a essas atividades, tendo em vista

suas

incontestáveis contribuições para a trajetória profissional desses
sujeitos;


Que sejam realizadas reuniões periódicas entre tutores, professores e
orientadores do Formep (docentes ou não do Programa), com
acompanhamento da coordenação, a fim de que possam compartilhar
percepções do processo de tutoria, trocar ideias e alinhar suas ações e
discursos perante os mestrandos/tutorados;



Que sejam realizadas formações periódicas para tutores, tanto para os
iniciantes como para os experientes.

Contribuições teóricas e metodológicas da pesquisa

Do ponto de vista teórico, a pesquisa contribuiu para um melhor entendimento
da tutoria acadêmica entre pares realizada no Formep como um espaço coletivocolaborativo de formação, em que o trabalho de tutores junto a tutorados é gerador de
aprendizagens mútuas (de conceitos, habilidades, relações e atitudes). Essa
formação afeta positivamente as trajetórias acadêmica e profissional de tutores e
tutorados do Programa.
Conceitos importantes, como zona de desenvolvimento iminente (ZDI),
metacognição, formação em contexto, interação entre pares, mediação, par avançado
e outros, revelaram-se presentes no processo de tutoria acadêmica entre pares
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realizada no Formep e trazem uma nova perspectiva para a formação de formadores,
no ensino superior.
Do ponto de vista metodológico, a pesquisa contribuiu para um melhor
entendimento da abordagem Análise de Prosa (ANDRÉ, 1983). A partir das reflexões
empreendidas para sua

compreensão, pudemos apresentar

uma

possível

metodologia de análise de dados qualitativos inspirada na referida abordagem.
Nessa direção, podemos afirmar que os objetivos da pesquisa foram
alcançados e que a tese defendida pôde ser confirmada.

Perspectivas para estudos futuros

Como perspectivas para estudos futuros, destacamos:


A investigação da tutoria acadêmica realizada no Formep como um
espaço coletivo-crítico-colaborativo de trabalho e formação, a partir
do conceito de criticidade proposto por Magalhães (2009)73;



A elaboração e a implementação de propostas formativas para
tutores iniciantes e experientes do Formep;



A investigação das contribuições da tutoria para os professores do
Formep.

Contribuições da pesquisa para a pesquisadora

A realização desta pesquisa constituiu-se um processo enriquecedor para a
pesquisadora, que, a partir de uma prática vivenciada, conseguiu teorizá-la, cotejá-la
com outras teorias e voltar à prática para novas ações e descobertas, o que contribuiu
para seu aprimoramento como pessoa, formadora e pesquisadora.

73

Ver págs. 85-86.
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APÊNDICE A
Portal de Periódicos CAPES/MEC – Descritor: tutoría AND iguales

Autor(es)
(Ano)

Álvarez
Pérez e
González
Afonso
(2005)

Durán
Gisbert e
Huerta
Córdova
(2008)

AlzateMedina e
PeñaBorrero
(2010)

Menéndez
Varela
(2010)

Fernández
Martín et al.
(2011)

Título

La tutoría entre
iguales y la
orientación
universitária: una
experiencia de
formación
académica y
profesional

Una experiencia de
tutoría entre
iguales en la
Universidad
mexicana de
Oaxaca

La tutoría entre
iguales: una
modalidad para el
desarrollo de la
escritura en la
educación superior

El problema
terminológico de la
tutoría entre
iguales y la
afirmación de su
especificidad
didáctica

Prevención del
fracaso académico
universitario
mediante tutoría
entre iguales

País onde
foi
publicado

Espanha

México

Colômbia

Espanha

Espanha

Tipo de
produção

Objetivo(s)

Âmbito
acadêmico
investigado

Artigo

Determinar as concepções,
motivações e expectativas
dos alunos que realizaram,
entre 2002 e 2003, seu
processo de formação no
curso La tutoria entre iguales
en la enseñanza
universitaria: la formación del
compañero tutor, oferecido
pela Universidad de La
Laguna entre 2002 e 2003

Graduação

Artigo

Apresentar a experiência de
tutoria entre iguais realizada
na disciplina Cultura Escolar
do curso de licenciatura em
línguas estrangeiras (Inglês),
da Universidad Autónoma
Benito Juárez de Oaxaca

Graduação

Artigo

Apresentar os resultados
parciais de uma investigação
qualitativa sobre o Proyecto
de Indagación (PRIN) de la
Carrera de Psicología de la
Universidad Javeriana, uma
experiência formativa focada
no desenvolvimento das
competências investigativas
por meio da escrita
académica

Graduação

Artigo

Apresentar um estudo teórico
sobre a tutoria entre iguais, a
partir de duas questões
fundamentais: o complexo
problema terminológico que
a afeta e a importância de
suas contribuições
específicas para a
aprendizagem dos
estudantes

Graduação

Artigo

Determinar o impacto de um
programa de tutoria entre
iguais para prevenir o
fracasso acadêmico na
Universidad de Granada

Graduação
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Simoni
Rosas,
Santillana
Romero e
Díaz
Ramírez
(2011)

Menéndez
Varela
(2011)

Domínguez
Fernández,
López
Medialdea
e Cobos
Sanchiz
(2012)

Costa Sanz
(2012)

González
Fernández,
García Ruiz
e Ramírez
García
(2015)

El aprendizaje
cooperativo, una
aproximación a la
tutoría entre iguales
en la formación de
los estudiantes
de la Licenciatura
en Educación
Preescolar y Física
del BINE

Fundamentos de
un programa de
tutoria entre iguales
en los estudios
universitarios de las
artes

La tutoria como
valor añadido de la
práctica docente:
una experiencia de
innovación
universitaria en el
marco burocrático
de Bolonia

La tutoría entre
iguales en la
educación superior:
una aproximación a
sus modalidades
didácticas

Aprendizaje
cooperativo y tutoría
entre iguales en
entornos virtuales
universitarios

México

Espanha

Espanha

Espanha

Espanha

Artigo

Analisar as características das
estratégias baseadas no
trabalho cooperativo, a fim de
promover a melhoria da
intervenção pedagógica dos
licenciandos em Educação
Preescolar e Educação Física
e, com isso, fortalecer o
processo de ensinoaprendizagem de crianças e
adolescentes

Graduação

Artigo

Apresentar o programa de
tutoria entre iguais implantado
pelo Observatorio sobre la
Didáctica de las Artes (ODAS,
Universidad de Barcelona) na
faculdade de Belas Artes –
2010-2011, defendendo a
importância da tutoria entre
iguais para a construção da
identidade do estudante como
um dos eixos para a melhoria
de suas aprendizagens e de
sua participação na IES

Graduação

Artigo

Apresentar uma proposta de
inovação universitária que
objetiva a
criação/potencialização de um
grupo de professores
voluntários que capacite
como mentores os estudantes
dos últimos anos para
assessorarem e tutorarem os
mais colegas mais novos

Graduação

Artigo

Analisar uma amostra
representativa de estudos
sobre tutoria entre iguais e
aprofundar os problemas
tipológicos que a afetam

Graduação

Artigo

Demostrar a potencialidade
da tutoria entre iguais, das
ferramentas 2.0 e da
aprendizagem cooperativa no
desenvolvimento de
conhecimentos e
competências
socioprofissionais em
ambientes virtuais, em
diferentes disciplinas e cursos
da Faculdade de Educação
da Universidad de Cantabria,
no período de 2011 a 2012

Graduação

213

Durán
Gisbert e
Flores Coll
(2015)

Prácticas
de tutoría entre ig
uales en
universidades del
Estado español y
de Iberoamérica

Espanha

Artigo

Identificar práticas no
contexto universitário
espanhol e
latinoamericano, publicadas
em revistas avaliadas, que
se apoiam em evidências e
estão institucionalmente
assentadas

Graduação
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APÊNDICE B
Portal de Periódicos CAPES/MEC – Descritor: tutoría AND pares

Autor(es)
(Ano)

Ariza Ariza
e Viafara
González
(2009)

CardozoOrtiz
(2011)

Lemus Ortiz
et al.
(2015)

Título

La conexión entre
aprendizaje
autónomo y la
tutoría entre pares
como apoyo a
estudiantes de
inglés como
lengua extranjera

Tutoría entre
pares como una
estrategia
pedagógica
universitaria

La tutoría: eje
fundamental para
mejorar el
rendimiento
académico de
alumnos de nivel
superior

País onde
foi
publicado

Colômbia

Colômbia

México

Tipo de
produção

Objetivo(s)

Âmbito
acadêmico
investigado

Artigo

Compartilhar os resultados
obtidos com a preparação
profissional e as práticas
autônomas de estudantes
de inglês, tutorados por
colegas de semestres
superiores, em um
programa de licenciatura
(Inglês como Língua
Estrangeira)

Graduação

Artigo

Apresentar a experiência
de tutoría entre pares,
desenvolvida em uma
universidade de
Bucaramanga, Colômbia, a
fim de criar condições e
cenários de formação
universitária que permitam
autorregular as
aprendizagens e incorporar
novas estratégias de ensino
na relação professor-aluno

Graduação

Artigo

Apresentar um programa
de apoio à ação tutorial
mediante a formação em
estratégias de
aprendizagem, que incida
no desempenho acadêmico
dos estudantes e propicielhes atitudes de
autoavaliação e
coavaliação, com base em
critérios de avaliação de
evidências previamente
estabelecidas

Graduação
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APÊNDICE C
Portal de Periódicos CAPES/MEC – Descritor: mentoría AND estudiantes

Autor(es)
(Ano)
CasadoMuñoz,
LezcanoBarbero e
ColomerFeliu
(2015)

Título

Diez pasos clave
en el desarrollo de
un programa de
mentoría
universitaria para
estudiantes de
nuevo ingreso

País onde
foi
publicado

Espanha

Tipo de
produção

Objetivo(s)

Âmbito
acadêmico
investigado

Artigo

Identificar uma série de
passos e ideias-chave para
implementar um programa
de mentoria entre pares

Graduação
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APÊNDICE D
Google Acadêmico – Descritor: tutoría iguales

Autor(es)
(Ano)
Gairín
Sallán et
al.
(2003)
Valverde
Macías,
García
Jiménez e
Romero
Rodríguez
(2003)

Durán
Gisbert
(2004)

Gairín
Sallán et al.
(2004)

Arbizu
Bakaikoa,
Lobato
Fraile e Del
Castillo
(2005)

Durán
Gisbert
(2006)

Título

País onde
foi
publicado

Tipo de
produção

Objetivo(s)

Âmbito
acadêmico
investigado

Elementos para
la elaboración de
planes de tutoría
en la universidad

Espanha

Artigo

Apresentar um plano de
ação tutorial (PAT)

Graduação

Artigo

Apresentar o SIstema de
Mentoría de la
Universidad de Sevilla
(SI.M.U.S.)

Graduação

Artigo

Discutir a tutoria entre
iguais como um
instrumento que mobiliza
a capacidade mediadora
do alunado e aproveita as
diferenças de nível de
conhecimento

---

Artigo

Rever a orientação e a
tutoria acadêmicas diante
de mudanças ocorridas no
ensino superior europeu

Graduação

Artigo

Diferenciar, a partir de uma
revisão crítica das
diferentes realidades de
“tutoria entre iguais”, os
aspectos que, devidamente
contextualizados, possam
contribuir para a
implementação de projetos
inovadores nas IES
espanholas

Graduação

Artigo

Discutir a necessidade de
tornar as interações entre
iguais, como método
cooperativo, em
oportunidades de
aprendizagem

---

La función
tutorial em la
Universidad de
Sevilla: la
mentoría como
respuesta: el
Proyecto
SI.M.U.S.
Tutoría entre
iguales: movilizar
la capacidad
mediadora del
alumnado para
sacar provecho
de la diversidad
La tutoría
académica en el
escenario europeo
de la Educación
Superior

La tutoría entre
iguales en las
universidades
anglosajonas:
análisis y
valoración de una
práctica

Tutoría entre
iguales: la
diversidad en
positivo

Espanha

Espanha

Espanha

Espanha

Espanha
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Velasco
Quintana et
al.
(2009)

García
García,
Gaya López
e Velasco
Quintana

La mentoría entre
iguales y el
desarrollo de
competencias

Mentoría entre
iguales: alumnos
que comparten
experiencias y
aprendizaje

Espanha

Espanha

Artigo

Apresentar uma proposta
de mentoria entre iguais
para desenvolver não
apenas competências
gerais, como planejamento,
responsabilidade,
habilidades comunicativas
e trabalho em equipe, mas
também a competência
matemática

Graduação

Artigo

Apresentar a experiência
de implantar um programa
de mentoria na Graduação
em Engenharia Informática,
seus acertos, erros
resultados principais

Graduação

Graduação

Graduação

(2010)

Arco e
Fernández
(2011)

Lobato
Fraile e
Ilvento
(2013)

Eficacia de un
programa de
tutoría entre
iguales para la
mejora de los
hábitos de estudio
del alumnado
universitario

Espanha

Artigo

Analisar a eficácia de um
programa de intervenção
baseado na tutoria entre
pares que visa a melhorar
os hábitos de trabalho e
estudo do alunado
universitário

La orientación y
tutoría
universitaria: una
aproximación
actual

Espanha

Artigo

Apresentar um mosaico de
práticas de intervenção em
ambientes universitários

218

APÊNDICE E
Google – Descritor: tutoría iguales

Autor(es)
(Ano)

Lopez
Lopez et al.
(1993)

Marchena
Consejero
et al.
(2008)

Huerta
Cordova et
al.
(2010)

Duran et al.
(2014)

Título

Una experiencia
de tutoría entre
iguales en la
universidad

Programa de
tutoría entre
iguales en la
Universidad de
Cádiz

La tutoría entre
iguales: una
metodología para
mejorar el nivel
de inglés de los
estudiantes de la
Licenciatura en
Lenguas
Extranjeras de la
Universidad
Autónoma
“Benito Juárez”
de Oaxaca

Tutoría entre
iguales: del
concepto a la
práctica en las
diferentes etapas
educativas

País onde
foi
publicado

Espanha

Espanha

México

Uruguai

Tipo de
produção

Objetivo(s)

Âmbito
acadêmico
investigado

Artigo

Relatar uma experiência
de tutoria entre iguais na
universidade seguindo o
modelo “Sistema
Personalizado de
Instrução de Keller (PSI)”

Graduação

Artigo

Apresentar os resultados
obtidos no Proyecto
Compañero, nos últimos
três anos, analisando sua
utilidade e as propostas
de aperfeiçoamento em
diferentes aspectos
relacionados com as
habilidades e
comunicação e gestão de
grupos

Graduação

Artigo

Apresentar uma inovação
educativa baseada na
tutoria entre iguais, na
qual, organizados em
pares, alunos mais
competentes em inglês
oferecem ajuda
pedagógica, e aprendem
ensinando, a alunos
menos competentes

Graduação

Artigo

Apresentar uma revisão do
conceito tutoria entre iguais
ou pares, caracterizar
diferentes práticas de
tutoria entre iguais,
segundo a idade ou o nível
de ensino, apresentar
alguns programas de tutoria
entre iguais e apontar a
necessidade de avançar no
desenvolvimento de
metodologias para a
realização da tutoria

Educação
Básica e
Superior
(Graduação)
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Hinojosa
Ávila
(2014)

Cruz et al.
(2014)

Mosca e
Santiviago
(2014)

Bascones
Minguez
(2014)

Artigo

Apresentar uma proposta
para o fortalecimento dos
Programas Institucionais de
Tutoria nas IES, em
particular, para o Programa
da Universidad
Iberoamericana Ciudad de
México

Graduação

México

Capítulo de
livro

Apresentar o Programa de
Tutoria de Pares da UNAM

Graduação

Uruguai

Material
informativo
do
Programa
de
Respaldo al
Aprendizaje
(PROGRESA),
da
Universidad
de la
Republica

Transmitir informações
sobre o Programa de
Respaldo al Aprendizaje
(PROGRESA), da Universidad
de la Republica

Graduação

TCC
Graduação

Apresenta a implementação
de uma experiência de
tutoria entre iguais
desenvolvida na Faculdade
de Psicologia e Educação
da Universidad de Deusto,
no período de 2013-2014

Graduação

Modelo de tutoría
de pares:
oportunidad para
la acción tutorial
preventiva en las
universidades

México

La tutoría de
pares en los
programas de
Becas UNAM

Fundamentos
conceptuales de
las tutorías entre
pares: la
experiencia de la
Universidad de la
Republica

Diseño y
desarrollo de un
plan de tutoría
entre iguales: una
experiencia con
alumnos de último
curso en la
Universidad de
Deusto

Espanha
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APÊNDICE F
Busca em sites de livrarias – Descritores: tutoria e mentoria

Título

El tutor:
procesos de
tutela de
alumnos

Tutoria: com
a palavra, o
aluno

Autor(es)

Alain
Baudrit

Ricardo
Argüis et
al.

Ano /
Edição

Origem /
País de

Disponível

Sinopse

Não

El presente libro se inicia
con un análisis
comparativo de la
monitoría y la tutoría. A
continuación, se estudian
los diferentes aspectos y
variantes de la tutoría
(capítulo 1) y se abordan
luego sus posibles
inconvenientes (capítulo
2). La asociación de
tutores y tutelados
también es una cuestión
importante: de ella
dependen la eficacia y la
credibilidad de esta
fórmula (capítulo 3).
Finalmente, un examen de
las diferentes habilidades
vinculadas con el papel de
los tutores (capítulo 4)
deja paso a la espinosa
cuestión relativa a si éstos
ejercen un oficio o no, que
a su vez se resuelve con
una cierta ambigüedad: se
trata de no profesionales,
pero, en cualquier caso,
aportan un plus
significativo a las
enseñanzas de los
maestros, los profesores o
los formadores.
Una de las características
de este libro es su
referencia a numerosos
trabajos poco conocidos,
la mayoría anglosajones,
que facilitan la
comprensión del interés y
los límites del uso de la
tutoría en el seno de
distintas instituciones
como la escuela o la
universidad.

Sim

A tutoria permite que os
alunos alcancem
progressivamente maiores
cotas de autonomia e de
responsabilidade,
permitindo que se
envolvam na vida da
escola e melhorem suas
relações com ela.

Fonte

produção

2000

Importado

1ª ed.

Espanha

2002

Nacional

1ª ed.

Brasil

Librería
Casa del
Libro, via
Google
Acadêmico

Livraria
Cultura
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Tutoria:
aprendizagem
entre iguais –
da teoria à
prática

Tutoria:
técnicas,
recursos y
actividades

David
Duran e
Vinyet
Vidal

Xus Martín
et al.

2007

Nacional

Não

1ª ed.

Brasil

(esgotado)

2008

Importado

2ª ed.

Espanha

Sob
encomenda

A aprendizagem entre
iguais é um método
cooperativo, através do
qual um aluno aprende
ensinando seu colega, e
este, por sua vez, aprende
graças à ajuda
personalizada e
permanente que recebe.
Trata-se, portanto, de uma
estratégia que aproveita
pedagogicamente as
diferenças entre os alunos
e nos permite ver a
diversidade como um
recurso e não como um
problema. Mediante uma
rigorosa explicação dos
fundamentos teóricos que
sustentam o método, e
uma proposta prática
concreta, avaliada em
diversas escolas, este livro
oferece aos professores a
possibilidade de aplicar
sem dificuldade este
importante recurso
educativo.

Livraria
Cultura

La tutoría está pensada
para atender de modo
prioritario la dimensión
formativa que han de recibir
los chicos y chicas, una
tarea que exige que la
intervención de los tutores
se abra a las
preocupaciones de los
alumnos, contribuya a su
esfuerzo por conocerse
mejor, forme competencias
para el juicio crítico y el
diálogo, sea cuidadosa con
las relaciones
interpersonales con los
iguales y los adultos,
impulse la convivencia y la
participación del alumnado
en la vida del centro y, en
definitiva, los haga más
autónomos y más
solidarios. Hacer frente a la
complejidad de estas
tareas requiere disponer de
herramientas que den
respuesta a cada uno de
los retos que plantea la
acción tutorial. Este libro se
dirige al profesorado de
Educación Secundaria
Obligatoria que asume la
función tutorial de un
grupo-clase. En él se
ofrecen recursos,
reflexiones y propuestas
didácticas orientadas a
facilitar su tarea diaria con
los adolescentes.

Livraria
Cultura
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A tutoria

Alain
Baudrit

2009

Importado

1ª ed.

Portugal

Sob
encomenda

No momento em que a
tutoria parece mais ou
menos reconhecida no
sector educativo, com
tendência para se alargar
aos diferentes níveis de
ensino, o autor estuda as
principais características, os
contributos e os limites
desta fórmula pedagógica e
tenta responder às questões
ligadas à sua aplicação. A
análise apresentada permite
melhorar o uso que se faz
dela, e, baseando-se em
resultados de investigações
recentes, o autor chama a
atenção para o facto de este
método ter de tomar em
conta inúmeros parámetros.
É nesta perspectiva que são
estudados a intervenção
tutorial, o efeito-tutor e a
tutoria intercultural. A obra
analisa primeiro a noção de
congruência cognitiva e o
que de melhor se tem feito
em matéria de intervenção
tutorial, mostrando que os
tutores podem, também
eles, beneficiar deste
método. De seguida, é feita
referência às questões
interculturais, temática de
grande actualidade,
demonstrando como estas
se integram nas práticas da
tutoria. A obra apresenta
igualmente experiências
tutoriais realizadas em
diversos países, mostrando
assim que a tutoria se
presta a variadas
utilizações, para responder
a necessidades muito
específicas. Este trabalho
destina-se aos professores
e educadores que, do préescolar à universidade,
pretendem, no campo da
educação e da formação,
utilizar a tutoria. Nunca
como hoje a investigação e
a reflexão foram tão
necessárias à Educação.
Nunca como hoje a acção
educativa necessitou tanto
de uma fundamentação
rigorosa e
multirreferenciada. Esta é a
perspectiva em que se situa
a nova Colecção Ciências
da Educação - Século XXI,
enquanto espaço de debate
e divulgação de
problemáticas actuais.

Livraria
Cultura
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Por una
pedagogía de
ayuda entre
iguales

La función de
tutoría: carta
de
navegación
para tutores

Maribel De
la Cerda
Toledo

Antonio
Gonzáles
Pérez e
José Maria
Solano
Chia

2013

Importado

1ª ed.

Espanha

2015

Importado

1ª ed.

Espanha

Sim

Este libro aborda la
temática de la ayuda
entre iguales, una
propuesta en la que los
alumnos enseñan a los
compañeros mediante
una actividad planificada
con una clara voluntad
educativa. Esta práctica,
de gran potencial
educativo, permite
trabajar sobre contenidos
académicos y pone en
juego un dinamismo
pedagógico esencial para
la vida y las relaciones
afectivas entre personas.
Obra esencial para
maestros y maestras que
quieran aplicar y conocer
en profundidad esta
clase de prácticas,
sistematizando las
cuestiones clave en
relación con la forma así
como la teoría que las
sustenta, en una
propuesta sencilla pero
brillante, fácilmente
extrapolable a diversidad
de contextos.

Editora
Graó, via
Google
Acadêmico

Sob
encomenda

Las funciones tutorial y
orientadora forman parte
de un continuo. Ambas
se podrían definir como
un proceso dirigido a
favorecer en el
estudiante su desarrollo
integral, facilitándole, a
través de aprendizajes
diversos, el conocimiento
del mundo y de sí mismo,
el tránsito de unos
periodos evolutivos a
otros, la relación con los
demás (iguales, adultos y
familia), así como
encontrar su propio lugar
en el mundo. Si nos
centramos en la
educación obligatoria, la
función tutorial es el eje
de todo el proceso
formativo, el elemento
clave que contribuye de
forma decisiva a lograr
una verdadera igualdad
de oportunidades. Esta
obra no es tanto un
manual de acción tutorial
como una carta de
navegación, un mapa
que nos ofrece rutas por
las que transitar sin
perderse. En este mapa

Livraria
Cultura
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hay tres regiones
claramente
diferenciadas, aunque
necesariamente
conectadas: el alumnado,
objeto directo del trabajo
del tutor o tutora, el
equipo docente que debe
actuar de forma
coordinada y coherente,
y las familias con quienes
hay que establecer líneas
de colaboración
necesarias. La obra
pretende ofrecer de
modo complementario
reflexiones y
orientaciones para
entender el trabajo con
cada colectivo, así como
pautas concretas de
actuación.
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APÊNDICE G
Roteiro de entrevista semiestruturada – Professoras do Formep

Orientações:
1. Entregar o TCLE à entrevistada e solicitar que ela o leia e o assine;
2. Esclarecer os objetivos da pesquisa;
3. Conversar com o roteiro à mão, deixando que a entrevistada discorra sobre o tema
proposto na questão inicial;
4. A partir disso, observar se os tópicos principais estão sendo abordados pela
entrevistada. Caso não estejam, fazer pequenas intervenções para que ela discorra a
respeito do que for necessário.

Questão inicial:
Para começarmos, eu gostaria que a senhora me contasse sobre a origem da tutoria
no Formep; como se deu esse trabalho inicial dos tutores.

Tópicos principais:


Lembranças dos momentos iniciais da tutoria



Ingresso dos primeiros tutores



Ingresso dos tutores atualmente



“Perfil” para se tornar tutor



Sistematização da tutoria ao longo do tempo



Características de um “bom tutor”



Contribuições da tutoria aos sujeitos que dela participam e ao próprio Formep



Futuro da tutoria

226

APÊNDICE H
Roteiro de entrevista semiestruturada – Assistente de coordenação do Formep

Orientações:
1. Entregar o TCLE ao entrevistado e solicitar que ele o leia e o assine;
2. Esclarecer os objetivos da pesquisa;
3. Conversar com o roteiro à mão, deixando que o entrevistado discorra sobre o tema
proposto na questão inicial;
4. A partir disso, observar se os tópicos principais estão sendo abordados pelo
entrevistado. Caso não estejam, fazer pequenas intervenções para que ele discorra a
respeito do que for necessário.

Questão inicial:
Para começarmos, eu gostaria que você me contasse sobre sua chegada ao Formep
e seu primeiro contato com a tutoria, que já estava em andamento quando você
começou a trabalhar no Programa. Do que você se lembra?

Tópicos principais:


Lembranças dos momentos iniciais da tutoria



Percepções do movimento gerado pela tutoria no Formep



Percepções das relações estabelecidas entre tutores, mestrandos, professores
e Programa



Percepções do que é “positivo” e do que é “negativo” (dificuldades) no
processo, a partir do que observa no dia a dia



Percepções das mudanças, melhorias ocorridas na tutoria ao longo do tempo



Percepções do futuro da tutoria no Formep e na PUC-SP
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APÊNDICE I
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)
(Decreto nº 93.933, de 14/01/1987; Resolução CNS nº 196/1996)
Este termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) tem por objetivo
informá-lo(la) sobre esta pesquisa, da qual você foi convidado(a) a participar, bem
como ter sua autorização explícita para realizá-la e publicar seus resultados.
Esperamos, por meio deste termo, oferecer-lhe uma ideia básica sobre a
pesquisa e o que sua participação envolverá. Se você desejar mais detalhes sobre
algo mencionado aqui, ou informações não incluídas, sinta-se à vontade para
perguntar.
Por favor, leia cuidadosamente este documento e as informações aqui contidas.
TÍTULO (PROVISÓRIO) DA PESQUISA: “Tutoria acadêmica no âmbito da pósgraduação stricto sensu: a experiência do Mestrado Profissional em Educação:
Formação de Formadores (Formep), da PUC-SP”.
JUSTIFICATIVA, OBJETIVOS E PROCEDIMENTOS: a realização desta pesquisa,
de abordagem qualitativa, justifica-se pelo fato de haver poucos estudos acerca do
tema “tutoria no âmbito da pós-graduação stricto sensu”, o que nos leva a pensar
numa possível falta de iniciativas como esta.
A pesquisa tem como objetivo central identificar as possíveis contribuições da
tutoria acadêmica realizada no Formep a tutores e tutorados, a partir de suas
percepções acerca dessa prática.
Elegemos como sujeitos desta pesquisa mestrandos/tutorados e tutores do
Formep, com os quais realizaremos grupos de discussão e/ou entrevistas, para a
produção dos dados.
Como procedimento complementar, aplicaremos um questionário, para
levantamento de perfil (caracterização) dos participantes.
RISCO OU DESCONFORTO: informamos que não há risco associado a esta
pesquisa, mas, se em algum momento, você se sentir desconfortável, poderá solicitar
a suspensão de sua participação.
SIGILO: garantimos que os nomes de todos os participantes estarão em absoluto
sigilo. Para isso, serão citados na pesquisa apenas nomes fictícios. Todas as
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informações obtidas na pesquisa serão utilizadas apenas para a análise científica dos
dados.
GARANTIA DE ESCLARECIMENTO, LIBERDADE DE RECUSA E GARANTIA DE
SIGILO: você será esclarecido(a) sobre a pesquisa em qualquer aspecto que desejar.
Você é livre para recusar-se a participar, retirar seu consentimento ou interromper sua
participação a qualquer momento. Sua participação é voluntária. Uma cópia deste
consentimento será entregue a você, no ato de sua assinatura.
CUSTOS DA PARTICIPAÇÃO, RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO POR
EVENTUAIS DANOS: a participação no estudo não acarretará custos para você e,
por sua participação ser voluntária, você não será remunerado(a) por isso, nem
receberá nenhuma compensação financeira adicional.

Declaro que concordo em participar deste estudo, que recebi uma cópia
deste termo de consentimento livre e esclarecido e que me foi dada a
oportunidade de lê-lo na íntegra e de esclarecer minhas dúvidas antes de sua
assinatura.

Nome completo: __________________________________________________
Assinatura: ______________________________________________________
Local e data: ____________________________________________________
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)

Eu, ___________________________________________________________,
portador(a) do RG nº ____________________, declaro ter recebido as devidas
explicações sobre a pesquisa provisoriamente intitulada Tutoria acadêmica no âmbito
da pós-graduação stricto sensu: a experiência do Mestrado Profissional em Educação:
Formação de Formadores (Formep), da PUC-SP e concordo que minha desistência
poderá ocorrer em qualquer momento, sem que ocorram quaisquer prejuízos.
Declaro ainda estar ciente de que minha participação é voluntária e que fui
devidamente esclarecido(a) quanto aos objetivos e procedimentos desta pesquisa.

Assinatura: ______________________________________________________

Local e data: ____________________________________________________

Dados da pesquisadora:
Nome: Luciana Andréa Afonso Sigalla
RG:
Fone de contato:
São Paulo, _____ / _____ / _____
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APÊNDICE J
Questionário – Tutores
1) Nome: _________________________________________________________________________
2) Idade: ______________________________ 3) Gênero: __________________________________
4) Graduação em: __________________________________________________________________
5) Pós-graduação:
5.1 (

) Mestrado

Instituição: _________________________ Programa: ________________________

5.2 (

) Doutorado

Instituição: _________________________ Programa: ________________________

5.3 (

) Pós-doc

Instituição: _________________________ Programa: ________________________

6) Tem experiência como docente no ensino superior? (

) sim

não (

)

6.1 Se sim, quanto tempo possui de experiência? _________________________________________
7) Qual(is) turma(s) do Formep você acompanhou como tutor(a) e em qual(is) semestre(s)? Se
necessário, consulte o quadro ao lado para se lembrar do início de cada turma.
Turma 1:

(

) 1º sem

(

) 2º sem

Turma 2:

(

) 1º sem

(

) 2º sem

Turma 3:

(

) 1º sem

(

) 2º sem

Turma 4:

(

) 1º sem

(

) 2º sem

Turma 5:

(

) 1º sem

(

) 2º sem

Turma

Início do 1º sem

Início do 2º sem

1

Ago 2013

Fev 2014

2

Fev 2014

Ago 2014

3

Fev 2015

Ago 2015

4

Fev 2016

Ago 2016

5

Ago 2016

8) Para finalizar, escolha duas opções de apelido (nome de pessoa) para sua identificação na pesquisa:
1ª opção: _________________________________________________________________________
2ª opção: _________________________________________________________________________

OBRIGADA POR SUA PARTICIPAÇÃO!
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APÊNDICE K
Questionário – Tutorados
1. Nome: __________________________________________________________________________
2. Idade: ___________________________

3. Gênero: __________________________________

4. Formação inicial: ( ) Graduação ( ) Licenciatura em: __________________________________
5. Tempo de magistério: ______________ 6. Cargo/função atual: _____________________________
7. Assinale a turma do Formep na qual você está matriculado(a).
( ) Turma 1 – 2013/2
( ) Turma 2 – 2014/1
( ) Turma 3 – 2015/1
( ) Turma 4 – 2016/1
( ) Turma 5 – 2016/2
8. Antes de ingressar no Formep, você realizou curso(s) de pós-graduação lato sensu (especialização)
e/ou outras formações de média e/ou longa duração?
( ) sim ( ) não
9. Se na questão anterior você assinalou “sim”, responda às questões 9.1 e 9.2, senão, vá direto para
a questão 10.
9.1 Qual(is) curso(s) realizou?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

9.2 Nesse(s) curso(s), você foi convidado(a) a participar de tutoria ou de alguma outra ação
semelhante?
( ) sim ( ) não
10. A fim de garantirmos o anonimato de sua identidade, indique duas opções de nomes (de pessoa)
para utilizarmos como seu nome fictício na pesquisa.
1ª opção: _____________________________

2ª opção: _______________________________

OBRIGADA POR SUA PARTICIPAÇÃO!
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APÊNDICE L
Roteiro do grupo de discussão – Tutores
1. Introdução


Apresentar a equipe de pesquisa presente;



Esclarecer os objetivos do estudo e do grupo focal;



Consultar os participantes sobre a gravação das discussões, lembrando que esta não
será divulgada e servirá apenas para facilitar a análise das informações com o
conhecimento e autorização dos participantes;



Destacar a importância da participação de todos nos debates;



Explicar o que será feito dos dados após o fechamento de todos os grupos;



Convidar os participantes a apresentarem-se rapidamente.

2. Questões
2.1 Questões para aquecimento


Para começar, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre como chegaram à
tutoria, como se tornaram tutores do Formep?

2.2 Questões centrais


Como a tutoria afetou vocês? Ela lhes trouxe contribuições? (Se sim, quais?)



O que foi favorável? (Pontos positivos)



E o que foi desfavorável? (Pontos negativos)



Que aspectos vocês destacam sobre a interação entre vocês, tutores, e entre vocês
e os tutorados e professores do Formep?



E o que vocês acham da tutoria realizada no Formep? Vocês gostam? Acham que a
tutoria é boa?

2.3 Questões de encerramento


Vocês têm sugestões para aprimorar a tutoria? O que vocês acham que precisaria
ou poderia ser modificado?

3. Finalização


Há algum ponto que vocês consideram importante e que não foi abordado hoje, aqui?



O que vocês acharam da dinâmica de hoje, do grupo de discussão que realizamos?



Para encerrar, por favor, escrevam uma palavra que represente, simbolize, represente
a tutoria para vocês. Depois, vou pedir que a leiam em voz alta, tudo bem?
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APÊNDICE M
Roteiro do grupo de discussão – Tutorados (Turma B)
1. Introdução


Apresentar a equipe de pesquisa presente;



Esclarecer os objetivos do estudo e do grupo de discussão;



Consultar os participantes sobre a gravação das discussões, lembrando que esta não
será divulgada e servirá apenas para facilitar a análise das informações com o
conhecimento e autorização dos participantes;



Destacar a importância da participação de todos nos debates;



Explicar o que será feito dos dados após o fechamento de todos os grupos;



Convidar os participantes a apresentarem-se rapidamente.

2. Questões
2.1 Questões para aquecimento


Para começar, o que vocês acham da tutoria realizada no Formep? Vocês gostam?



Quando foram convidados a participar da tutoria, vocês se lembram de terem criado
alguma expectativa a respeito dela? (Se sim, quais?)

2.2 Questões centrais


Como a tutoria afetou vocês? Ela lhes trouxe contribuições? (Se sim, quais?)



O que foi favorável? (Pontos positivos)



E o que foi desfavorável? (Pontos negativos)



Que aspectos vocês destacam sobre a interação entre vocês, tutorados, e entre vocês
e os tutores e professores do FORMEP?

2.3 Questões de encerramento


Vocês têm sugestões para aprimorar a tutoria? O que vocês acham que precisaria
ou poderia ser modificado?

3. Finalização


Há algum ponto que vocês consideram importante e que não foi abordado hoje, aqui?



O que vocês acharam da dinâmica de hoje, do grupo de discussão que realizamos?



Para encerrar, por favor, escrevam uma palavra que represente, simbolize, represente
a tutoria para vocês. Depois, vou pedir que a leiam em voz alta, tudo bem?
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APÊNDICE N
Roteiro de entrevista semiestruturada – Tutorados (Turma A)

Orientações:
1. Entregar o TCLE à(ao) entrevistada(o) e solicitar que ela(e) o leia e o assine;
2. Esclarecer os objetivos da pesquisa;
3. Conversar com o roteiro à mão, deixando que a(o) entrevistada(o) discorra sobre o
tema proposto na questão inicial;
4. A partir disso, observar se os tópicos principais estão sendo abordados pela(o)
entrevistada(o). Caso não estejam, fazer pequenas intervenções para que ela(e)
discorra a respeito do que for necessário.

Questão inicial:
Para começarmos, eu gostaria que você me contasse sobre como foi o início da tutoria
para você; como foi seu primeiro contato com a atividade. E também quais foram seus
sentimentos, suas sensações quando você soube que participaria dela, se você criou
expectativas...

Tópicos principais:


Sentimentos, sensações e expectativas iniciais sobre a tutoria



Concretização das expectativas criadas



Sentimentos e sensações ao longo do processo de tutoria



Contribuições da tutoria (como profissional, pesquisador, aluno do Formep)



Relações entre os tutores e os tutorados: aspectos positivos e negativos



Dinâmica dos encontros; estratégias de trabalho



Relação com os colegas (tutorados) e com o próprio projeto de pesquisa, nos
encontros e em conversas eventuais com o tutor



Sugestões para aprimoramento da tutoria
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APÊNDICE O
Quadro de Categorização – Tutorados
2ª categoria – Processo de tutoria: aspectos facilitadores e dificultadores

TÓPICOS

TEMAS

EXCERTOS DAS FALAS

Aspectos “positivos” apontados:

as intervenções e a postura/forma de
atuação do tutor;

a leitura dos textos pelos tutores foi
muito importante;

o direcionamento (orientação) dado
pelos tutores;

sentir-se
atendido
em
suas
necessidades;

aprender com um par avançado;

a interação no grupo (tutorestutorados e tutorados-tutorados);

estar num grupo em que os colegas
têm um foco (tema) semelhante de
pesquisa;

trabalhar em pequenos grupos;

manter-se no mesmo grupo, com os
mesmos
tutores,
nos
dois
semestres;

o exercício da escrita e da reescrita;

o “narrar-se”;

conhecer alguns trabalhos finais de
egressos do Formep;

conexão entre a tutoria e as aulas;

ter claro o percurso da tutoria.
Aspectos
facilitadores,
favoráveis, positivos
para o processo

Leitura dos textos
direcionamento

Intervenção da tutora

pelos

tutores

e

Clarice: A leitura dos textos, dos nossos
textos
por
vocês,
tutores,
esse
encaminhamento, esse direcionamento
foi... foi bem importante pra gente que
tava, nesse primeiro momento ali, meio
perdido. E tem sido assim até hoje,
mesmo nesse segundo momento [2º
semestre de curso e tutoria], que a gente
já tá mais focado, continua sendo bem
importante. A gente já tava até
perguntando ((ri)) se continuaria depois,
né?
Carolina: [...] quando eu entrei pra fazer a
entrevista do mestrado, eu tinha certeza
de que eu queria falar [...]. Só que, quando
a gente começou a conversar [na tutoria],
eu vi que já era um tema muito batido; todo
mundo já falava sobre isso, e tal. E aí, foi
na tutoria que eu descobri que não era
isso que eu queria; [...] Quando eu
comecei a contar sobre a minha trajetória,
ali no texto [“o tema e eu”], [...] ela [a
tutora] clareou muito a minha ideia. Ela
falou assim: “Olha, se você falar por aqui,
é uma coisa que vai te sossegar um
pouco, te trazer novos elementos”. Então,
me trouxe muito embasamento pro que
hoje eu tô tentando seguir [...].
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Delimitação do tema de pesquisa

Eloísa: [...] o apontamento das tutoras foi
fundamental, no sentido de “Olha pra isso
aqui”. Porque, muitas vezes, na nossa
trajetória,
todo
nosso
interesse,
problemática, aparece ali, já; e a gente tá
querendo pesquisar “borboleta”, sendo
que a “joaninha” tá ali, de alguma forma,
gritando.
Eloísa: [...] penso eu, hoje, que se
tivéssemos iniciado com o orientador,
coitado do orientador... Porque a confusão
que ele ia pegar a Eloísa enquanto
mestranda... “Quem essa Eloísa? Não
faço a menor ideia de quem é a Eloísa”...
Andréa: Eu acho que o professor ganha,
porque quando ele [mestrando/tutorado]
recebe o orientador, ele já está com um
texto acadêmico, com um tema já de uma
certa forma... se ele não está perfeito, mas
ele tá delimitado, e com todas as relações
do “meu tema e a pessoa” e mais as
pesquisas correlatas. Eu acho que é um
grande ganho pra poder continuar. Então
eu acho que isso é muito bacana.

Leitura e devolutiva dos textos pelos
tutores
Intervenções nos textos

Lisa: [...] foi muito importante a leitura do
nosso texto e a devolutiva grifada, por
escrito, observando pontos tanto do
formato, do estilo da escrita, quanto do
teor dessa escrita, ou seja, “Daqui desse
parágrafo pro próximo, você teve um salto
de 20 anos na sua trajetória. Então vamos
resgatar e colocar um parágrafo
intermediário?”, “Por que que esse salto
foi tão grande?”. Observações assim... eu
nunca vi nenhum professor, nenhum
orientador fazer, né? [...] Era o que a gente
precisava mesmo. Então eu reitero que...
que isso foi muito importante, muito
especial, esse percurso.
Isabela: Eu concordo com a Lisa quando
ela fala dessa questão de... do retorno dos
textos, da gente entregar o texto e ter uma
devolutiva, e eles [os tutores] falarem pra
gente “Olha, melhora isso aqui no seu
texto; isso aqui não tá bom”, ou “Aqui você
pode fazer um gancho com tal autor”,
entendeu? Achei isso tudo muito bacana,
porque realmente ajudou a gente a pensar
no texto que a gente tava escrevendo.

Postura do tutor, ser minucioso na
intervenção (no texto), ser cuidadoso

Lorena: [...] minha tutora, ela era tão
minuciosa na correção; cada parágrafo ela
jogava alguma informação; ela era bem
cuidadosa, né, e ela ia colocando pra mim
os recadinhos e dizendo “Se você não
concordar, a gente conversa depois”, “Eu
acho que isso daqui não tá no lugar
certo”... E ela fazia isso comigo

Feedback dos tutores

Andréa: [A tutora] dizia assim “Este ponto,
eu não entendi. Seja mais clara”. Então,
quer dizer, esses momentos que a gente
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às vezes não é muito clara no texto, ela
nos colocava; sempre solícita; todas as
vezes que eu enviei os meus textos,
sempre foram retornados, e sempre com
as orientações; sempre.
Andréa: “Mas você está querendo dizer o
quê?”, “Mas você não foi clara com isso”,
“Mas você precisa ser específica”, “Você
não pode usar esse”/ entendeu? Então,
esses questionamentos que foram feitos a
mim
me
ajudaram
a
pensar
academicamente, né? Eu ainda estou
aprendendo, MAS, sem elas, seria muito
mais difícil.
Feedback dos tutores

Amiee: O dia que eu recebi aquilo, que eu
abri o e-mail, que eu vi aquele monte de
coisa
[observações/comentários
do
tutor]... aquilo me deu uma felicidade tão
grande e me deu um ânimo tão positivo,
assim, de trabalhar em cima do texto... E
o texto, ele virou de ponta-cabeça,
assim... “Olha, tira isso. Isso aqui não
serve pra nada”, “Isso aqui, olha, não é
relevante pro seu estudo”, “Isso aqui... Tá
vendo isso aqui? Você aponta isso, mas
você não conclui”, “Isso não dá gancho
com isso”... Então, em termos de
estrutura, em termos de conceito, então
foram pegando tudo. Nossa, o texto
modificou totalmente. Aí dei valor... Fiquei
muito feliz. [...] Eu falava “Nossa, que
coisa interessante isso, porque... é lógico
que... tá certo. É isso mesmo. Eu tenho
que alterar aqui, tenho que mexer ali”; e
isso foi bem positivo. Daí eu gostei muito.

Postura do tutor: clareza nas ações,
“firmeza” // feedback do tutor // clareza nos
passos que seriam dados // o tutor, sabia
o que fazia, o que queria

Andréa: [A tutora] foi muito clara naquilo
que ela fez [...] aquela expectativa de
[como tutorada] não saber o que fazer, ela
deixou claro desde o começo. [...] Então,
essa ansiedade foi aos poucos baixando,
mas ela foi muito companheira e ela
realmente foi muito competente, porque
ela nos ajudou muito. [...] ela primeiro nos
colocou quais eram os passos, o que que
nós iríamos fazer; então, para cada novo
movimento, ela trazia textos de apoio pra
que nós nos apropriássemos da
linguagem, ou pelo menos pra começar, e
assim nós fomos. [...] Deu uma linha
diretriz do que fazer em cada encontro. [...]
“Hoje nós vamos ver na internet como é
que se faz pra achar um...”, “Hoje nós
vamos olhar, dentro da pesquisa, a parte
introdutória, que é o resumo, que é dali
que você sabe se é qualitativa, se é
quantitativa”, entendeu? Então são essas
coisas que eu aprendi na tutoria, que foi
muito útil pra mim. Então essa certeza dos
passos e das aulas organizadas, elas [as
tutoras] tiveram muito.

Acolhimento, disponibilidade do tutor,
abertura, diálogo, atenção

Tereza: E o que eu levo... acho que [...] o
acolhimento, mesmo, a disponibilidade e...
o que eu senti também, como o tutor, ele
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Liberdade e segurança para seguir em
frente

não obrigatoriamente pertence àquele
tema que você tá colocando, existe uma
abertura, de diálogo, de... de querer
compreender o teu lado, né, assim...
Então isso é interessante, “Ah, nunca ouvi
falar sobre isso. Me explica mais isso e
tal”, e aí, nesse processo, você vai
construindo uma relação e vai se sentindo
mais à vontade e seguro pra... pra
desenvolver o que você tá acreditando,
né, que seja ideal pra você... pra o que
você veio fazer.

Ter alguém que acompanhe, com quem
possa “caminhar junto”, trocar

Lisa: Ainda dentro dessa temática [...]
acho que fica, não só a questão do
acolhimento que a Tereza já colocou e
que a gente já falou em muitos momentos,
mas de acompanhamento, de caminhar
junto. A gente precisava mesmo de um
canal de comunicação... que com o
professor na sala de aula... [...] nossa
turma tem mais de 30 alunos, quase 40
alunos; é quase que impossível ter um
atendimento mais individualizado.

Caráter dialógico da tutoria

Lisa: [...] eu acho que o diferencial da
tutoria [...] é esse processo dialógico [...]
por exemplo, a tutora leu vários textos
meus, várias versões; ela apontou o que
precisava ser alterado, mas, antes de eu
pegar e ler, ela veio falar comigo sobre
isso: “Então vamos observar esse
parágrafo? Olha, Lisa, escrevi isso aqui
pra você alterar por causa disso, disso...
Enquanto eu tava lendo, eu tive tal e tal
percepção”. [...] Eu acho que o diferencial
é esse caráter presencial, olho no olho,
dialógico, de construção de vínculo [...].

Trabalho mais “personalizado”, em
pequenos grupos, diferente da sala de
aula

Lavínia: Eu acho que [a tutoria] é um
momento... mais íntimo, assim, poucas
pessoas; diferente da sala. [...] no primeiro
semestre, o que foi importante pra mim foi
ouvir os colegas; essa coisa de ouvir o
outro e a pessoa falar “Não; vai por esse
caminho. Vai, faz isso, faz aquilo”.

Tutor: “par avançado”, que compartilha
suas experiências como aluno, pósgraduando e pesquisador

Tereza: Tem uma coisa da interação que
eu vejo, é também o compartilhar do
próprio processo daquele tutor, porque ele
também é um aluno, ele também tá aqui
pesquisando. Então, essa partilha da
experiência de cada um, pra mim foi muito
significativa.
Eloísa: E acho que as tutoras são pares
avançados nesse sentido, né, de alguém
que já passou por essa trajetória e que tá
ali pra falar “Não. É possível, sim. Se
acalma”.
Regina: [...] você está num grupo
discutindo, num grupo que já... os tutores
já estão nesse mundo científico, da
pesquisa científica. Eles têm bagagem,
eles sabem já como que é o trabalho, já
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passaram por esse momento que a gente
tá passando.
Paula: [...] estávamos produzindo o “tema
e eu” e as indagações, “Olha, acho que
não tá muito claro”, né? “Acho que tal livro
pode contribuir”... uma discussão bem
interessante, nesse sentido, né, e
mediada por esse tutor, mais experiente,
falando “Olha, vai... vai cortando. Acho
que...
Vamos
reduzindo
mais;
melhorando, diminuindo esse foco; tá
muito grande”. Então acho que essa
mediação é... ela é bem importante.
Interação no grupo, seja entre si,
tutorados, seja entre eles e os tutores

Lorena: Ah, eu achava muito rico, assim,
porque era um outro olhar, né? [...] ele [o
colega, tutorado também] era bem
cuidadoso pra falar. Quando ele sentia
“Oh, tá um pouco confuso aqui; eu acho
que teria refazer”, ou “Repense isso que
você vai colocar”, isso, pra mim, ajudava
muito, muito, e eu acolhia isso com muito
carinho, assim como eu fazia com ele [...]
achei muito rico.
Amiee: [...] as discussões, elas favorecem
muito, né? [...] na hora que eu tô trocando
[...] tudo o que ela [tutora] dizia, lá na hora,
eram coisas muito importantes, muito
relevantes, [...] que eu anotava o que era
possível ali e ia mexer no texto. [...] Agora,
você participar de discussões e também
aprender com o colega [tutorado], que não
vai escrever sobre o seu tema... São
temas distintos; cada um muito diferente
do outro. Mas que a gente aprende
também na hora que ele fala... “Não, isso
aí eu acho que posso aproveitar”, “Eu
acho que vou pôr isso aí também” [...] o
negócio era ter sempre um lápis e papel
na mão porque, qualquer coisa, você já
anotava [...] As reuniões de tutoria
também tinham esse aproveitamento;
você... é o tempo todo a gente
aprendendo com o outro... A interação
promove esse... o seu pensar, né; você tá
sempre encaixando com o seu texto [...].

Interação no grupo; trocas

Trocas no
processo

grupo;

fortalecimento

Lisa: [...] essa interação entre nós
[tutorados] também nos fortalece pra
pesquisa. [...] pra mim, [a tutoria] tem me
fortalecido MUITO... Muito. Ainda mais
pelo fato desse grupo de tutoria que a
gente tem [...] ter uma característica de
olhar pra diversidade... Então, ainda que
com focos diferentes, mas todos nós
estamos unidos pela diversidade. É
interessante isso. Então, acontece assim,
pra além do momento de tutoria, a gente
acaba trocando entre nós também; isso tá
favorecendo muito.
do

Ana: [...] a troca no grupo também foi
uma... uma coisa bem interessante; essa
possibilidade de você ver qual o percurso
que os seus colegas estão desenvolvendo
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aí nessa escrita [...] eu acho que a gente
se fortalece mesmo. A gente não se sente
tão sozinho dentro deste processo [...] nos
grupos, você tem essa colaboração... Às
vezes, não é nem o tutor que vai te dar
uma informação relevante, importante;
claro que ele também contribui, mas às
vezes um colega olha e fala “E isso? Por
que você não faz isso?” (Ana, tutorada –
Turma B).
Tutoria:“tempo-espaço” para a reflexão

Ana: [...] as aulas, elas são tão intensas,
tão carregadas, com tantos conceitos,
tantas questões novas que são colocadas
e a gente, né, vai absorvendo tudo isso e
aí, a tutoria é o momento de reflexão, de
escrita e... foi bem bacana.

Ter com quem trocar
Interação no grupo

Isabela: [...] eu acho que essa questão de
entender, né, por que que você tá nesse
processo, o que te trouxe até aqui, o
porquê que você quer pesquisar isso e
não aquilo; eu acho que isso é bem
bacana, porque a gente se sente
realmente tendo alguém com quem você
pode trocar, né, e escutar o que o tutor fala
pros outros também é importante, porque
às vezes não é o seu caso específico ali,
mas você já pensou isso antes. Então,
escutar e ter essa questão da interação,
de trocar ideias, não só na tutoria, mas
especificamente na tutoria, eu acho que é
fundamental; eu acho que a gente tem que
aprender a ouvir, às vezes, mais do que
falar, né? Eu acho que isso é importante.

Trocas entre tutorados, mediação do tutor
Sentir-se à vontade para trocar (falar e
ouvir)
Trabalho coletivo, colaborativo

Andréa: Quando nós não tínhamos ainda
um tema [...] uma falava pra outra “Por que
que você não faz assim?”, a outra “Por
que...”, então nós contribuíamos uns com
os outros; a gente dava também pitaco,
“Por que que você não faz assim?”, “Tenta
estudar daquele jeito”, “Oh, procura usar
como sujeito”... então nós mesmos
ficávamos dando palpite um no trabalho
do outro, né, e isso colaborava.
Andréa: [Nossos encontros de tutoria
foram] sempre coletivos; inclusive havia
uma troca mesmo; nós nos sentíamos à
vontade [...] uma professora [tutorada], por
exemplo, não é da educação [...] ela dizia
“Ai, meu Deus, eu não...” e ela falava “Eu
não SEI”... Nós falávamos “Calma,
então...”, “Que tal se você falar então...”
[...] aí a tutora dava algumas orientações
pra ela “Você tem que pensar que você tá
num curso de formação para formadores.
Você trabalha com avaliação, então seria
bacana que você trabalhasse a tua
avaliação no sentido de formação, porque
vem ao encontro do nosso grupo?”... Aí,
ela “Ah, mas vocês acham isso?” [...] “Sim,
e por que você, na tua [instituição], [...] não
propõe um curso de formação pra
professores dentro de avaliação?”... e
realmente ela vai fazer. Então nós, juntos
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[...] colaboramos pra que ela pudesse ter
um olhar pra tentar escolher o tema que
ela fosse fazer. Então eu achei que isso foi
muito bacana, porque foi um trabalho
coletivo... né?
Alice: [Nas interações do grupo] a
colaboração, acho que é muito bacana.
Cada vez eu acredito mais nisso mesmo,
né, que nós somos formados de várias
vozes mesmo. [...] eu, às vezes chegava
aqui com uma verdade [...] e aí, na hora de
explicar, alguém falava “Mas, e quando
acontece isso?”... Aí você fala “Não. É
verdade”... [...] acho que o pesquisador
precisa muito disso, né... colocar uma
lente mesmo e falar “Não. Tenho que ver
todos os aspectos”... [...] é a colaboração
entre as pessoas. [...] os colegas
contribuíram muito. Eu acho que é uma
experiência muito rica quando é mais de
um [...] Um vai colaborando com o outro.
Acho que tinha dias que eu chegava aqui
com uma ideia e... quando eu saía daqui,
tava desconstruída [...] por uma fala dum
colega [...] então acho que pra tudo isso
foi bem colaborativo.
O trabalho em pequenos grupos

Lorena: E essa questão da... da escuta, na
hora; porque se o grupo é muito grande,
você tem que ouvir todo mundo. Dá tempo
de ouvir todos em uma hora? Eu acho que
é pouco tempo... [...] Se eu tivesse num
grupo grande, acho que eu ia me sentir
muito mal, porque eu gosto de atenção...
[...] Se tá com grupo grande, não rola.
Acho que o grupo não tem que ser muito
grande também, da tutoria. Se possível,
né? É que depende de quantos tutores
vão poder estar disponíveis na hora.
Amiee: [...] a primeira ideia foi trabalhar
todo mundo junto; os três [tutores] com os
15 [tutorados], né? A gente não saía muito
do... do lugar. Não saía. Depois, quando
dividiu, aí foi mais bacana, porque aí teve
as orientações verbais, ali, pontuais ali, na
hora, “Não, eu li seu texto”, [...] “Olha, tem
tal parte aqui”, “Ah, queria convidar você
pra ir em tal lugar, porque lá vai ter uma
discussão assim, assim, assim, que te
interessa” [...] cheia de dicas, assim.
Alice: [...] depois, foi em grupinhos e cada
vez lia o de um; e aí foi bacana, porque eu
ia opinando, o tutor também ia opinando,
né, ia dando o parecer dele e aí achei que
foi muito mais rico, quando separou em
grupinhos. [...] achei bem mais eficiente.
Aí cada tutor ficava com um grupinho [...]
Dava assim, dois pra ler; então “Olha, hoje
eu vou ler o seu e o seu”. Aí, na outra,
“Agora nós vamos ler o seu e o seu”.
Então isso dividiu bem.

Mesmo grupo – tutores e tutorados – ter
nos dois semestres

Clarice: [...] uma experiência do nosso
grupo de tutoria, que foi dividido, foi
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subdividido; acho que foram três
subgrupos... Então, assim, dava pro tutor
dar uma atenção maior. Dentro do próprio
grupo de tutoria, cada tutora pegou três ou
quatro
[tutorados],
pra
dar
um
direcionamento [...]. À medida que a gente
trazia a escrita, ela [a tutora] apontava
caminhos, né? Isso que a Eloísa falou: “Eu
tô pensando em pesquisar isso aqui”,
“Mas, olha, tem isso aqui aparecendo”.
Então, eu acho que a subdivisão dentro do
próprio grupo de tutoria foi bastante
produtiva.
Clarice: [...] no nosso caso, a gente ficou
com o mesmo grupo, com as mesmas
tutoras, [...] e isso foi bastante produtivo,
porque elas já conheciam a nossa escrita.
Na verdade, foi um trabalho de
continuidade [...] já que a proposta da
tutoria é durar os dois semestres que a
gente não tem orientador, que, pelo
menos, possa garantir essa continuidade,
porque aí eu acho que a gente tem um
foco melhor no direcionamento, no
acompanhamento pra gente que tá ali
naquele grupo.
Lisa: Por isso que eu reitero: pra nós, foi
muito importante ter continuado no
mesmo grupo [...].
Eloísa: [...] nosso grupo ficou o mesmo e
nós temos ainda um grupo pelas redes
sociais, em que as trocas são constantes.
Então, independente do encontro,
independente de ser quinzenal, o que um
está vendo, conhece o tema do outro,
existe essa troca, existe essa indicação,
tanto das tutoras quanto com o grupo que
se formou, né? [...] esses momentos de
troca foram e são muito significativos.
A parte de cada um no grupo
A corresponsabilidade

Paula: [...] acho que também depende
muito do... de quem tá lá [do tutorado], né?
Não só da tutoria. [...] depende também de
eu me propor a procurar [...] no sentido de
contribuir com aquela discussão; no
sentido das propostas que eram feitas ali
[de cumpri-las]. Eu acho que depende
muito do outro também... né? [...]
dependia muito desse movimento, “Olha,
reescreve e a gente manda pra vocês. Na
próxima, a gente discute”. Então acho que
é um... é um movimento dialético, ali. [...]
não é uma aula que a tutoria tá te dando,
né? É um apoio. Então depende dos dois
lados ali; não é só de um.
Alice: [...] a gente vem [para o MP] muito
ansiosa mesmo. E acho que quando veio
isso “Olha, vocês vão ter uma tutoria e...”,
aí você quer tudo, né? Você fala “Nossa,
eu quero saber um monte de coisa. Eu
quero
realmente...”.
E
tem
a
intencionalidade da outra parte [do tutor]
em auxiliar realmente, né?
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Escrita do “tema e eu”
Escrever a trajetória é difícil, mas
importante
Propicia descobertas sobre si e o tema
A cada reescrita, um avanço

Eloísa: [...] quando a gente começou, a
proposta era escrever sobre a trajetória.
Eu acho que foi impactante pra todo
mundo, até porque a gente não tem esse
hábito, né? Mas o quanto foi importante,
né? E me eu coloco aqui em defesa do
“tema e eu”, porque eu fiz também várias
versões, e em cada versão, eu fui me
descobrindo, e eu ia descobrindo...

Reescritas: autoconhecimento

Eloísa: Todas as reescritas do “tema e
eu”, acho que só agregaram. Cada dia que
eu saía daqui, eu saía com novas
inquietações, nunca tava pronto. Eu falava
“Nossa, eu não sei nem quem eu sou”,
mas quantas modificações tiveram e
quanto eu me conheci nesse processo.
Então, acho que é até uma maneira de
você acalmar toda a ansiedade que o
mestrando chega na academia, né? [...]
acho que esse espaço, as tutoras, pra
mim, foram assim, fundamentais.

Narrar-se: doloroso;; autoconhecimento

Lisa: [...] o processo de escrever o “tema
e eu” foi um processo muito doloroso, um
processo da gente se despir, da gente
fazer
esse
exercício
de
autoconhecimento, até; de atentar pra
coisas que a gente não tinha atentado
antes.
Andréa: [...] o bacana foi o resgate do
porquê que eu quis [determinado tema].
Você nunca para pra pensar. Você vem
falando
“Ah,
vou
estudar
sobre
alfabetização”; lógico, alfabetização é o
que eu sei fazer; só faço isso há 20 anos;
mas assim “Mas por quê?”... Aí, quando
você
escreve...
a
tua
trajetória
pedagógica, a tua trajetória de trabalho, aí
você percebe “Ah, agora eu entendi por
que que isso me angustia tanto”. Foi no
resgate da minha memória, desde quando
eu comecei, que eu entendi por que que
aquilo me incomodava, né?

Escrever; enxergar as inquietações

Regina: [Os tutores] pediam pra ler... e os
colegas falarem sobre o seu “tema e eu”,
né, e ali dentro daquela escrita, procurar o
problema, pra esclarecer melhor pra
gente, porque eu tinha muita confusão
mesmo; [...] eu tinha um monte de tema
[...] muitas inquietações, só que eu tinha
que decidir por uma inquietação. Isso [a
escrita do “tema e eu”] fez a gente
enxergar sobre a inquietação... foi
importante.

Escrever “sem limites”; ajudou a escrita a
“deslanchar”

Clarice: [...] a minha primeira versão do
“tema e eu” ((ri)), coitada da tutora, foram
oito páginas ((ri)), porque eu joguei tudo,
pá. “Ah, eu vou jogar. É pra falar? Peraí...”
((risos)). [...] Acho que talvez seja bem
importante essa coisa de “Escreve
mesmo”, né, porque a gente fica também/
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tem uma coisa de... da gente se cercear
nessa coisa da escrita, né, da
insegurança. [...] Mas esse movimento de
ir do macro pra depois reduzir, pelo menos
pra mim, foi bem importante.
A atividade fazer sentido
“Modelos’, referências de textos

Lavínia: [...] uma das tutoras [...] disse
assim pra gente: “Gente, dá uma olhada
nas teses [trabalhos finais], que vocês vão
perceber, principalmente aqui na PUC, o
início é o ‘tema e eu’, mas de uma maneira
modificada, caminhando lá com o... o seu
trabalho”... enfim. Então isso foi fazendo
sentido.
Sara: [...] agora eu entendo muito bem [a
proposta do “tema e eu”], principalmente
quando vi, igual a Lavínia falou, as teses
do Formep [refere-se aos trabalhos finais],
porque aí você começa a ler um monte de
“tema e eu”. [...] eu, pelo menos,
desconhecia que, na academia, eu ia
encontrar algum texto falando de vida
pessoal, mesmo que fosse ligada à
profissionalidade, então acaba sendo
inovador.
Raul: Apreciar produções já feitas. Acho
que, às vezes, você visualizar aquilo na
concretude, como você disse no começo,
dá todo o sentido.
Andréa: [...] a primeira comanda era
escrever sobre “o meu tema e eu”,
escrever um pouco da gente; então [...] ela
[a tutora] trouxe textos de pessoas que se
colocavam, pra que a gente tivesse um
apoio. Ninguém escreve do nada, né? [...]
Então [...] ela nos repertoriou pra que a
gente pudesse começar. Isso é fantástico.
Clarice: [...] pensando no que foi falado
“Ah, talvez, se no começo a gente
soubesse”, “Talvez se no começo a gente
tivesse lido o texto ‘tal’”, eu acho que isso
talvez iria gerar tanta ansiedade na gente,
insegurança na escrita, que talvez não
fosse ser tão produtivo. [...] Se eu tivesse
lido tantas coisas, eu ia ficar bem mais
insegura. Com certeza, a minha primeira
versão do “tema e eu” não teria dado oito
páginas, porque eu ia falar “Nossa... não,
né?”.

Conexão entre a tutoria e as disciplinas

Lisa: [...] apesar de, naquele momento
[início da tutoria], a gente não estar
entendendo, depois disso, ao longo do
processo, a gente conseguia fazer uma
conexão com o que a gente tava
estudando na aula da professora, que era
a socialização, o processo de construção
de identidade [...] ficou visível que havia
essa interdisciplinaridade [...] e ainda há,
porque agora [no 2º semestre], nos
estudos correlatos, a interdisciplinaridade
com a... metodologia, na disciplina que
também é obrigatória [...] então, [...] o
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currículo, o percurso ficou evidente. E
essa conexão do que a gente tá
estudando com o que a gente tá fazendo
[na tutoria], ainda que a gente não
entenda muito bem [...] ainda que não
estivesse muito claro pra gente, eu me
surpreendi com o processo.
Falta de alinhamento tutor x professor de
Metodologia (na devolutiva do “tema e os
outros”)

Lisa: Mas também tive experiência
negativa, no sentido de o tutor olhar o
trabalho, dar a devolutiva dizendo “Tá ok,
tá dentro dos critérios, dos parâmetros
solicitados, seu texto tá excelente” e ter a
devolutiva negativa do professor [de
Metodologia] dizendo “Não, isso aqui tem
que refazer, isso aqui tem que refazer,
isso aqui tem que rever... reescreva”... né?
Ana: [...] nesse semestre, com essas
devolutivas que vieram das orientações da
tutoria com a fala do professor... eu acho
que ficou uma lacuna aí, dentro desse
processo, né? Porque a gente vislumbra
uma situação, ali na orientação da tutoria,
e aí a gente tem uma devolutiva diferente
do professor. Então, talvez, esse diálogo
entre os tutores e os professores, eu acho
que... eu acho que essa lacuna ficou
bastante visível agora, nesse momento.
Tereza: [...] que essa fala do tutor [...]
fosse algo que desse uma sensação de
que os professores, como um todo, estão
por trás disso; então eles [professores]
fazem parte desse processo da tutoria; é
algo que eles também estão envolvidos,
como um todo; não só o professor da
disciplina
de
pesquisa,
mas
os
professores que um dia poderão ser os
nossos orientadores, como se fosse a
construção de uma fala coletiva, que
tivesse como porta-voz o tutor, ali.

Aspectos
dificultadores,
desfavoráveis,
“negativos” para o
processo

Falta de alinhamento tutor x tutor (em
discursos e ações)

Eloísa: [...] ouvindo outros grupos com
outros tutores, às vezes a impressão que
fica é que não existe uma fala única pros
tutores. Então, eu não sei como que
funcionam as orientações, mas às vezes
“Ah, mas o meu tutor disse isso”; aí um
outro grupo “Não, mas o meu tutor não
disse isso”; e um outro terceiro fala “Ah, o
meu disse, mas foi assim”. Então foi isso
que a gente ficou um pouquinho, neste
semestre, sem saber muito bem pra onde
ir, né?

Falta de alinhamento = falta de
continuidade do trabalho, do 1º para o 2º
semestre (quando o grupo não permanece
o mesmo)

Isabela: [...] eu tinha uma tutora e agora,
nesse semestre, eu tenho outro, né? [...] e
aí, assim, não têm a mesma fala,
realmente. O que era falado lá no primeiro
semestre não se repete agora. Algumas
coisas que eu fiz no primeiro semestre [...]
agora eu tive que reformular, porque o
pensamento é outro.
Valéria: [...] nesse caminho, eu mudei o
meu tema milhões de vezes. A vantagem
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foi que eu fui descobrindo coisas que não
iam dar certo... O problema é que o texto
foi caminhando de um jeito com o tutor, e
a mesma coisa que os colegas estão
falando; agora, com outro tutor, ele fala
“Esse percurso que você fez... não vai
valer, porque você mudou seu tema”...
Então eu estou hoje, por exemplo, com
dez páginas, que eu vou aproveitar uma.
Isabela: [...] talvez, nos casos das pessoas
que não tiveram mudança de tutor, isso
tenha sido extremamente positivo, porque
o tutor com quem você terminou lá no final
do ano, lá em dezembro [primeiro
semestre], ele já conhecia seu texto, então
o início desse [segundo] semestre, você já
retomou dali e já foi. No meu caso, por
exemplo, não foi isso que aconteceu [...]
quando a pessoa [o tutor do segundo
semestre] foi ver meu texto, levou um
tempo até ela ter conhecimento do que
que eu tava escrevendo, de qual era o
meu tema, o que que eu queria discutir,
quais eram as minhas problemáticas.
Então acho que a gente acabou perdendo
tempo nisso.
Raul: No primeiro semestre, eu posso
dizer que eu não gostei da tutoria, mesmo
com esse acolhimento acontecendo [...].
Eu não estava acostumado a escrever
sobre a minha história. Eu achei muito
penoso ter que ficar falando e
reescrevendo. [...] Pra mim, aquilo não
fazia sentido.
Falta de clareza do percurso da tutoria e
dos objetivos das atividades

Raul: [...] porque vocês [tutores] falavam
“Oh, isso aqui [“o tema e eu”] vai entrar no
seu problema de pesquisa”, mas eu
olhava e falava assim “Aonde que isso vai
entrar?”, né, “Aonde que falar de mim,
sobre a minha história”... Então era
duplamente penoso: ter que escrever, que
eu não tava acostumado a escrever sobre
a minha trajetória, e o que aquilo reverteria
como projeto mesmo, dissertação. [...] Eu
gosto hoje [no segundo semestre], porque
eu percebo aonde isso vai estar. Não foi
um trabalho perdido. Pelo contrário. É um
ganho. Mas até conseguir essa
consciência...
Raul: [...] quando você entende e concebe
que a coisa vai ser assim, você começa a
caminhar até com as suas próprias pernas
e aí a sua autonomia vai crescendo no
processo de construção. Então, hoje, eu já
consigo gostar e achar que a tutoria é um
processo válido.
Tereza: [...] dentro do que o Raul tava
falando, eu senti uma falta de objetividade
no que era proposto. Então, assim: “Nosso
objetivo, gente, agora no primeiro
semestre, é concluir a introdução. Então a
gente pode traçar esse caminho pra
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chegar na introdução”; “Nosso objetivo,
agora, é a justificativa”; “Nosso objetivo,
agora, é o problema”. Então não existia
objetivação. Era escrever sobre minha
trajetória... Tem horas que cansa,
entende? E você se desconecta daquilo
que você realmente quer, sabe? [...] E isso
cansa [...] dedicar uma hora a uma coisa
que eu não vejo objetividade; que eu não
vejo “Isso atrai isso”; “Ah, ok, eu vou
fazer”.
Falta de clareza do percurso x avançar
além do “tema e eu”

Raul: [...] eu tinha chegado num ponto em
que o processo tava descrito; eu já queria
fazer coisas a mais [...] “Pô, mas se eu já
falei sobre mim, por que que eu não posso
adiantar justamente” [...] A gente ouve
tanto que somos diversos, e cada um tem
um ritmo e tal, e isso, na tutoria do primeiro
semestre, eu senti falta. Estávamos em
ritmos diferentes. [...] chegou um
determinado momento que a situação tava
dada pra mim e eu tive, obrigatoriamente,
que continuar naquele ritmo, dos colegas
que não... [tinham chegado a uma versão
satisfatória do “tema e eu”]

Avançar além do “tema e eu” x respeito
aos diferentes ritmos

Raul: Eu sei; é coletivo; a gente faz isso,
mas acho que talvez poderia ter essa
diferenciada: “Oh, pra você, então por que
você já não pega estudos sobre...”, “Por
que que você já não pensa...” [...] não sei
se para os tutores era tão claro o próximo
passo. [...] “Oh, depois dessa etapa do
‘tema e eu’, a gente orientando, vai vir a
do ‘tema e outros’ e no ‘tema e outros’ vai
se produzir isso, isso e isso...” Talvez, se
os tutores tivessem essa consciência, já
pudessem deliberar, pros casos que
desse [para seguir adiante].

Falta de clareza do percurso da tutoria e
dos objetivos das atividades

Isabela: Indo nessa mesma linha do Raul
e da Tereza, eu também senti isso. No
primeiro semestre, eu me senti
completamente perdida. É... “Você vai
escrever sobre sua trajetória”... E qual o
objetivo disso? [...] Então, acho que isso
que a Tereza falou, de ficar claro pra gente
qual era o objetivo no primeiro semestre,
qual era o objetivo no segundo semestre,
o porquê que a gente tá fazendo o “meu
tema e eu”, né, isso vai ser importante pra
qual parte da nossa dissertação? Então,
assim, a gente ficava escrevendo,
escrevendo, arruma isso, arruma aquilo...

Falta de clareza na devolutiva dada pelo
tutor

Isabela: [...] no primeiro semestre eu fui
instruída a já buscar livros que falassem
sobre aquilo, sobre o meu tema da
dissertação. Só que aí não casa com o
que a gente tá vendo agora na disciplina
de Metodologia, que é tese e dissertação.
Não é pra olhar livro ainda. Então, se eu já
tivesse feito esse trabalho antes, teria me
ajudado muito mais agora. [...] Já que ela
[tutora] me deu essa dica, [que dissesse]
“Olha, vai procurar essa parte teórica,
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começa procurando pelo material de pósgraduação, de teses e dissertações” [...].
Então, assim, eu fiz algumas leituras que,
não que elas vão deixar de ser úteis; óbvio
que não. Elas vão me ser úteis. Só que eu
poderia estar fazendo um trabalho que é
exigido agora [no segundo semestre].
Falta de clareza do percurso da tutoria e
dos objetivos das atividades

Valéria: [O texto] tava bem na parte de
“quem eu sou” e depois a tutora começava
a cutucar assim “Olha, vai por aqui; veja
por ali”, mas eu também não entendia
para quê. Só depois, que no meio de uma
aula [...] apareceu um texto da Marli
[André] sobre o que era o Formep;
naquele dia eu entendi o que era a tutoria.
[...] aquele texto explica qual é o papel da
tutoria e falava que era um percurso pra
gente chegar nesse tema e nesse projeto.
[...] aí aquilo começou a ter sentido. A
tutoria foi me ajudando, depois que eu
entendi o sentido [...]
Valéria: Então, assim, em que medida a
gente a saber um pouco mais sobre os
objetivos e os traçados não faria mesmo
esse tempo ser mais objetivo pra o
propósito, que é descobrir o tema? Porque
a gente não tinha clareza disso. [...] Eu
sentia que era mais isso... Mais uma
terapia [risos] e um... uma introdução à
escrita acadêmica, do que que aquilo ia
virar o tema. Isso foi ficar claro ao longo do
tempo.
Sara: [...] inicialmente, eu não entendi
muito a proposta do “tema e eu” e achava
que ela era como se fosse um
aquecimento pro que viria depois [...] seria
mais uma socialização, né? Só que eu vi
que passou o semestre inteiro só nisso,
nessa socialização gigante, “Ah, deve ser
isso”... [...] eu acredito que, pros próximos
que virão, não precisava criar esse
suspense todo, né? ((risos)) Eles
[tutorados] poderiam já saber que o “tema
e eu” vai agregar e vai ser o... quase que
o centro do trabalho deles, né?
Valéria: O problema é que ela [a tutora]
sempre falava assim: “Ah, tá tudo bem.
Você tá indo bem”, só que esse “tá indo
bem” era tão amplo, que eu falava “Meu
Deus, mas ‘tá indo bem’ pra onde?”
((risos)) [...] Aí começou a me dar
angústia... “Por que que a gente não tinha
logo orientador?” [...] dava aquela vontade
de queimar uma etapa e já... e de já
economizar tempo pra ficar numa rota
certa... Eu ficava meio que cobrando que
ela desse as respostas e ela ficava mais
nas perguntas. Então eu acho que fiquei
nessa ansiedade.

Demora na devolutiva do texto

Isabela: E eu tive alguns problemas,
porque na minha tutoria [...] de vez em
quando, eu não tinha retorno, demorava.
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Aí você escreve o texto e você chega no
dia da tutoria, não teve a devolutiva ainda.
Então eu fiquei um pouco perdida. [...]Aí,
agora, na última reunião que a gente teve,
é que veio [a devolutiva] [...] “Faz isso no
seu texto”, “Muda isso aqui”, “Arruma
isso”, “Isso aqui tá bom, tem que ter uma
referência teórica”, “Não é só o que eu
penso, mas eu tenho que pôr ali o que o
autor também pensa”... [...] só que agora
em maio. A gente tem o quê? Mais dois
encontros?
Valéria: Eu passei um pouco pelo que a
colega falou das... dos altos e baixos da
tutoria, que é a pessoa [tutor] não
conseguir dar o retorno. Por outro lado, eu
tive o privilégio de algumas reposições de
tutoria, e elas foram feitas de forma um
pouco mais particular, porque foram
encaixes.
Amiee: [...] num primeiro momento, os
primeiros meses, dois, três meses, eu não
gostei; achei que foi muito “empacado”,
assim, porque, na verdade... o que a gente
espera é devolutiva. Então fala “Faça isso”
[...] você faz “tal coisa” e você encaminha
e aí não tem retorno, né... Minha
experiência foi um pouco ruim nesse
sentido, porque não tinha [retorno] [...].
Alice: O retorno, eu acho que demorou um
pouco [...] tinham grupos assim, que a
pessoa já tinha tido dois, três retornos, a
gente tinha tido um só. Mas teve um
problema; um tutor saiu [...] acho que deu
uma desestabilizada, assim, porque ficou
aí ficou uma só, porque uma outra
também não vinha sempre, porque tava
com problema de horário. Então, o nosso,
eu achei que atrasou um pouquinho,
assim, em relação aos outros, quando a
gente comentava...
Alice: [...] eu tive duas devolutivas [do
texto]. A primeira... “Ah, a sua pesquisa tá
pronta, o seu...”, então não tive muito...
assim, o que pensar “Não. Eu vou fazer
dessa maneira, eu vou mudar aqui, vou
mudar ali”... [...] achei que também no
texto tinha uma... uma anotaçãozinha ou
outra. Aí eu fiz um texto agora, há pouco
tempo, porque eu tenho monitor, agora
com a orientadora, e [...] foi muito mais rico
[...] “Olha, a redação desse seu
parágrafo”... [...] muito mais pontos que eu
acho que se tivesse vindo ali, logo no
começo, eu já teria avançado muito mais.
[...] porque aquela coisa “Ah, não... Tá
bom”, mas um “tá bom” que eu não achava
que tava bom, e que eu não avancei acho
que... ali, porque [...] alguma coisa me
inquietava ali [...] Achei que ficou muito...
muito pobre ali. Entreguei “o tema e eu” e
não voltou realmente com... com boas
perguntas; eu acho.
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Pouco tempo e intervalo de 15 dias

Regina: [...] falavam que iam fazer
devolutiva por e-mail, mas não devolviam;
pelo menos, o meu não vinha. Eu recebi
acho que umas duas devolutivas somente,
mas eu não entendia muito bem a... a
anotação. E aí, quando a gente ia se
encontrar com a tutoria novamente,
tentava falar, mas não dava tempo.
Regina: [...] acredito que o que tem
atrapalhado muito a tutoria foi o tempo [...].
Era pouco tempo. Uma hora, sabe? E... de
15 em 15 dias [...] pra você ter uma ideia,
na tutoria, o “meu tema e eu” foi lido uma
vez... Discutido uma vez... E eu fiquei com
aquelas anotações do lado... o semestre
inteiro... E cada vez que tinha encontro,
era lido [...] e discutido de um outro
colega... [...] Então eu penso que também
nós tivemos pouco tempo. [...] eu sei que
é difícil, porque como é voluntariado, é
complicado, mas, se tivesse um maior
tempo, pra discutir mais sobre o meu
trabalho [...] é maravilhoso quando você
tem a oportunidade de alguém avaliar o
seu trabalho, porque você pode melhorar.
[...] Só que quando [...] começava a sentir
o gostinho, acabava o tempo. E na outra
semana, era... daqui a 15 dias era outro
grupo.

Distribuição do tempo (atenção) aos
tutorados
Pouco tempo para todos participarem

Andréa: [...] uma hora. [...] Acho pouco.
[...] quando você tava realmente naquela
discussão do que... de qual passo
melhorar, daquilo que eu fiz [...] acabava o
horário... [...] aí esperava 15 dias [...].
Amiee: [As devolutivas] eram bem
pontuais porque não dava pra ela [tutora]
também dar atenção pra todas... toda
noite, né? Porque às vezes, sempre tem
um colega que fala bastante, né, que traz
mais coisas, e tal, né, então a gente ia
fazendo esse rodízio [...].
Alice: [...] teve lá um primeiro encontro,
que eu achei até bem bacana e... foi
ouvido todo mundo. Aí, quando já foi no
segundo, eu achei que deu uma... as
[pessoas] que falavam mais, acabaram
falando só da pesquisa delas, né, aí a
gente saiu até falando “Poxa, duas
falaram; o resto, ninguém falou”. E aí, até
a gente sugeriu depois, falou “Olha, acho
que era melhor ou pôr um tempo”... [...] E
isso acho que não foi até numa
[reunião/encontro] só; foram em duas ou
três e aí a gente acabou sugerindo isso,
que elas fizessem de uma outra maneira,
que estipulassem tempos [...]. E aí elas
começaram a fazer. [...] Aí, depois, foi em
grupinhos e cada vez lia o de um; e aí foi
bacana.

Dificuldades no trabalho com grupos
grandes

Tereza: [...] no meu [grupo], tinham dois
tutores, mas era sempre a turma toda, pra
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os dois tutores. Então, por exemplo, não
existia uma... uma atenção ali mais
específica, que a gente compartilhasse
entre três. Não. Eram 10, no meu caso,
que falavam [...] às vezes, uma pessoa só
que falava. Aí, daqui a 15 dias, outra
pessoa. Se existisse essa metodologia de
divisão, né, cinco pra cada... tutor, talvez
fosse mais proveitoso. Então, o que eu
vejo aqui é que teve gente que teve a
oportunidade de experienciar com
pessoas, com tutores que tinham... uma
abordagem mais... assim, direcionada,
né? [...] E eu não tive essa experiência [...].
Valéria: Então, a tutoria, às vezes estar
num grupo grande, de pessoas que falam
de temas diferentes, faz dividir o tempo.
Então, o que que eu percebi; que num dia
que ela [a tutora] conseguiu falar comigo
mais tempo foi um salto muito maior do
que vir várias semanas e, na de dividir o
tempo entre os grupos, ficar cinco minutos
com cada um. Porque, até o tutor
compreender, dar a devolutiva do texto,
dar sugestões, às vezes, o jeito que ele
administra fica pouco tempo pro último
[que é atendido], por exemplo. Ele tem
que, no encontro seguinte, retomar.
Grupos grandes: “todo mundo quer falar”

Paula: Num primeiro momento, a turma
era bem grande, então tivemos algumas
dificuldades, né, porque todo mundo quer
falar, e tem algumas pessoas que acabam
tomando a palavra e ((ri)) [o encontro]
acaba [...] mas os tutores, sempre muito
dispostos. Se não desse naquele
momento, poderiam marcar... Era muito
fácil o acesso com eles. [...] Pena que às
vezes, em alguns momentos, era um
grupo grande e a gente não tinha, muitas
vezes, oportunidade de estar ali falando,
ou debatendo somente pelo seu tema.

Contraponto em relação a grupos grandes

Paula: Por outro lado, às vezes não
conseguia falar do seu tema, mas você
poderia ouvir também a dificuldade do
outro e se ver e também fazer alguns
apontamentos, né? Então tinha dois lados;
não era de tudo ruim. Você também se via
no outro, muitas vezes, né? Eu acho que
era bem... bem interessante, em alguns
momentos.

