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RESUMO 

 

No ano de 2009, a EE Clarice Lispector frente à constatação de um grande índice de 

alunos retidos no final do EF II,  implantou um projeto denominado  Projeto Tutoria 

como uma alternativa pedagógica para a superação do fracasso escolar, uma vez 

que por meio deste  os professores-tutores realizam ações de apoio, 

acompanhamento e orientação aos alunos em relação a sua vida sócio-afetiva e 

escolar, buscando o desenvolvimento pleno desse educando. O professor-tutor 

torna-se um dinamizador do processo de ensino e aprendizagem e um articulador  

do Projeto Político Pedagógico (PPP), ao construir ações que visam a permanência  

e a qualidade  educacional aos educando. Desta forma, a presente pesquisa teve 

como objetivo investigar o processo de implantação e implementação do Projeto 

Tutoria nos anos de 2009-2011, seus desafios e impactos na cultura escolar, 

considerando-o como um elemento mobilizador para a formação contínua dos 

professores envolvidos e a superação do fracasso escolar em uma unidade pública 

de educação básica. Pretendeu-se desenvolver uma pesquisa qualitativa, contendo 

os resultados dos diálogos sujeitos pesquisados, bem como a pesquisa bibliográfica 

e a análise de documentos produzidos pela comunidade escolar. Por meio da 

análise dos dados, consideramos que o Projeto Tutoria  colabora para  o 

acolhimento aos educandos, construindo um sentimento de pertencimento à unidade 

escolar, na perspectiva de superação do fracasso escolar,  propiciando 

possibilidades de sucesso aos mesmos em sua  vida pessoal e escolar. 

Observamos que o projeto vem contribuindo  para mudanças significativas na ação 

docente dos professores-tutores, tornando-o parte integrante da cultura escolar. 

 

Palavras-chave: Tutoria, Formação de professores, Fracasso escolar. 
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ABSTRACT 

 

In 2009, the EE Clarice Lispector forward to finding a high rate ofstudents retained at 

the end of EF II, implemented a project called Project Mentoring as a pedagogical 

alternative for overcomingschool failure, since the teachers through this -tutors carry 

out actions to support, monitoring and guidance to students about his life and socio-

emotional school, seeking the full development of thatstudent. The tutor-

teacher becomes a facilitator of teaching and learning and an organizer of 

the Political Pedagogical Project(PPP), actions that aim to build the permanence and 

qualityeducation to the student. Therefore,  this study aimed to investigate the 

process ofdeployment and implementation of the Tutoring  Project in the years 2009-

2011, its challenges and impacts on school culture,considering it as a mobilizing 

element for the training of teachers involved and overcoming school failure in a 

public basic education.It was intended to develop a qualitative research, containing 

the results of the dialogues studied subjects, as well as literature andanalysis of 

documents produced by the school community. Throughdata analysis, we consider 

that the Mentoring Project for the hostcollaborates with students, building a sense of 

belonging to theschool unit, with a view to overcoming school failure, leading to the 

same chances of success in your personal life and school. We observed that the 

project has contributed to significant changes in teachers' action-tutors, making it an 

integral part of school culture. 

 

 

 
 
Keywords: Tutoring, Teacher training, School failure.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O Senhor[...] Mire veja: o mais importante e bonito, do mundo, é isto: 
que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não forma 

terminadas – mas que elas vão sempre mudando. Afinam ou 
desafinam. Verdade Maior. É o que a vida me ensinou. Isso que me 

alegra, montão. ( ROSA, 2001 p.  39) 

 

  O processo de formação da pessoa é contínuo, representado corretamente 

pelo uso do gerúndio0 estamos aprendendo, porque aprendemos todos os dias ao 

longo da nossa trajetória, ou seja, ao longo da nossa travessia e em todos os 

espaços percorrido. Assim sendo, nenhum trabalho, nenhuma pesquisa desvincula-

se da vida, de suas influências, valores, escolhas e significados, estamos sempre 

afinando ou desafinando, e ,  neste  apresentou-lhes  meus acordes. 

  As inquietações que sustentam essa pesquisa estão vinculadas à minha 

trajetória de formação, proveniente dos bancos das escolas públicas da rede 

paulista de educação. Iniciei em 1987 o Ensino Fundamental na região do Vale do 

Ribeira, região composta por 25 municípios, considerada uma das regiões menos 

desenvolvidas do estado de São Paulo, cujo Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH) médio é de 0,75. No município de Miracatu, cursei minha formação básica; na 

época, os segmentos eram denominados primeiro e segundo grau, conforme 

nomenclatura prevista pela Lei 5.692/7, implantada após o Golpe Militar de 1964.  

  No ano de 1995, conclui o primeiro grau, mesmo ano em que Mário Covas 

assumiu como governador do Estado de São Paulo, iniciando a chamada 

“hegemonia tucana”1 no governo paulista. Assim sendo, ao longo do segundo grau, 

vivenciei como estudante  e filha de funcionária da Secretaria do Estado de 

Educação de São Paulo (SESP), as mudanças implantadas na educação durante a 

gestão da secretária Teresa Roserly Neubauer da Silva (Rose Neubauer). Cito, entre 

as muitas alterações feitas, as separações das escolas por segmento de ensino, o 

processo de municipalização das escolas de 1ª a 4ª série, o programa de classes de 

aceleração, a implantação do convênio com o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID) e a criação, em 1996, do Sistema de Avaliação do 

Rendimento Escolar do Estado de São Paulo – SARESP.  

                                                           
1
 A expressão hegemonia tucana é emprega na revista ADUSP, nº 51 – out/2011. 
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 Simultaneamente ao processo de mudança na educação paulista, no final dos 

anos 1990, na conjuntura nacional a discussão pedagógica era intensa, em virtude 

da publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) em 

dezembro de 1996 e os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) em 1998, 

embora tal discussão estivesse ocorrendo em uma esfera distante dos bancos das 

escolas públicas e de seus alunos. Nesse contexto, conclui o Segundo Grau2 em 

1998, regulamentado pelas diretrizes da  Lei 5.692/71.  

  Após minha conclusão do Ensino Médio, deparei-me com algumas situações 

limitadoras para a continuidade dos estudos no ensino superior. Primeiramente, na 

região não existiam universidades públicas. Especificamente em Miracatu não havia 

nenhuma faculdade, sendo que a instituição de ensino superior mais próxima era 

privada e estava a cinquenta quilômetros de distância. Além disso, com o 

falecimento de meu pai no final de 1998, minha família não tinha condições de 

financiar meus estudos. Terceiro, a parca oferta de emprego impossibilitava o 

autofinaciamento.  

  Na época, no segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso 

(FHC), não havia programas de incentivo e ingresso ao ensino superior, a exemplo 

do atual PROUNI3. Mesmo com essas limitações, em 2000 iniciei o curso noturno de 

Licenciatura em Letras, no Centro de Ciências Humanas, na Universidade Estadual 

de Londrina (UEL), no Paraná.  

  Durante os anos de graduação, com a difícil rotina de estudante trabalhadora, 

as experiências reais com a docência ocorreram nos estágios supervisionados no 

Colégio de Aplicação da UEL, o Colégio Estadual José Aloísio Aragão. A regência 

de turmas do ensino fundamental II foi um período decisivo para minha continuidade 

na carreira de docente. No estado do Paraná, especificamente em Londrina, a 

possibilidade de graduandos assumirem a regências de turmas em caráter 

temporário é muito menor do que as existentes junto à SEESP.  

   Em 2006, na gestão estadual de Geraldo Alckmin, após concurso realizado 

em 2004, fui nomeada para o cargo de professora na rede pública de ensino do 

Estado de São Paulo, no município de Taboão da Serra, pertencente à região da 

                                                           
2
 A terminologia primeiro e segundo grau foram alteradas pela LDBEN/96, mas os estados e 

municípios tiveram um período de adaptação. Por isso, no meu histórico escolar, consta a 
terminologia antiga. 
3
 O  PROUNI foi regulamento pelo decreto 5.493, no governo Lula em 2005. 
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Grande São Paulo, responsável pela disciplina Língua Portuguesa, em turmas do 

Ensino Médio. 

  Na atuação como docente, questionamentos sobre as limitações da minha 

formação e sobre os mecanismos que poderiam garantir a aprendizagem e a 

permanência dos alunos no ambiente escolar introduziram as preocupações 

discutidas nessa pesquisa, ou seja, as possibilidades, as alternativas de trabalho 

pedagógico que propiciassem condições de ensino adequadas, com a finalidade  de 

superar o fracasso escolar observado. 

   Em 2007, fui convidada a trabalhar junto à extinta Oficina Pedagógica, 

departamento técnico-pedagógico, da Diretoria de Ensino4 de Taboão da Serra, na 

função de Assistente Técnico-Pedagógico (ATP), denominação alterada 

posteriormente no ano de 2009 para Professor Coordenador da Oficina Pedagógica 

(PCOP) no ano de 2009. Durante o trabalho na Oficina Pedagógica, aprofundei 

minhas reflexões a respeito da temática deste trabalho.  

  O PCOP tem os seguintes objetivos traçados pela SSESP: a) definir 

procedimentos organizacionais e de funcionamento dos diferentes níveis e 

modalidades de ensino da educação básica; b) programar as propostas curriculares 

do ensino fundamental e médio; c) avaliar o desenvolvimento de ações de apoio 

educacional (SE 91, de 19/12/2007). Como PCOP de Língua Portuguesa, 

intensificou-se meu desejo de compreender mais sobre o processo de formação de 

professores e suas contribuições para o desenvolvimento da aprendizagem dos 

alunos e para a permanência destes no ambiente escolar. 

  Na experiência como docente da rede pública de ensino, observei pontos 

importantes para a reflexão e aperfeiçoamento da ação docente. Atuando como 

PCOP de Língua Portuguesa, desenvolvi ações/atividades interessantes, a exemplo 

de cursos, encontros e seminários na categoria de formação contínua com dois 

grupos distintos, os Professores Coordenadores Pedagógicos  (PCP) das unidades 

escolares e os  Professores de Língua Portuguesa.  

  Os dois grupos eram compostos por profissionais já graduados nas áreas de 

conhecimento. Junto aos professores de Língua Portuguesa, trabalhei os conteúdos 

e metodologias para reflexão sobre o trabalho no ensino da língua. Com os PCP, as 

formações visavam a construir a função de formadores nesses profissionais, 

                                                           
4
 A denominação e a reorganização das Diretoria  de Ensino foram alteradas pelo Decreto 57.141, de 

18 de julho de 2011, conforme apêndice D. 
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responsáveis pelo momento de formação dos alunos nas unidades escolares. Foi 

uma estratégia de formação contínua desenvolvida ao longo do Governo Serra, a 

formação de multiplicadores. Porém, mesmo desenvolvendo ações e atividades de 

formação, o processo de formação estabelecido pela SESP fazia crescerem minhas 

inquietações. O trabalho não contribuía realmente no desenvolvimento da ação 

docente e dos alunos, uma vez que não partia das reais necessidades do 

educandos e dos professores, sendo construído fora do contexto escolar e de suas 

especificidades.  

  Em 2008, ainda na gestão do governador José Serra, acompanhei e vivenciei 

a apresentação aos professores da rede estadual a Proposta Curricular do Estado 

de São Paulo5, por meio do programa “São Paulo Faz Escola6 . A secretária da 

educação Maria Helena Guimarães de Castro, juntamente com sua equipe, 

encaminhou materiais de apoio ao currículo: Caderno do Professor e Caderno do 

Gestor, no ano de 2008 e Caderno do Aluno, no ano de 2009. A gestão da SESP 

justificava a necessidade do Currículo Oficial para a constituição de uma base 

curricular única, intrinsecamente atrelado ao SARESP, afirmavam que tal ação 

garantiria a isonomia do processo de avaliação externa. 

  Nos anos de 2008 e 2009, a SESP forneceu aos professores da rede cursos 

de formação continuada, baseados exclusivamente no Currículo Oficial, na 

modalidade EaD – Rede Aprende com a Rede. Era responsabilidade do PCOP ser 

mediador das turmas constituídas; atuei como mediadora das turmas do Ensino 

Fundamental  II e Ensino Médio.   

  Esse formato excluía os professores do real processo de construção do 

Currículo Oficial, sendo eles formados por cursos preestabelecidos pelos órgãos 

superiores. A situação confirma as observações de Apple (2001): 

[...] os professores têm o direito de participar da criação dos 
currículos, principalmente aqueles destinados aos jovens com os 
quais trabalham. Até o observador menos atento não pode deixar de 
notar que esse direito tem sido gravemente desrespeitado durante as 
últimas décadas, à medida que as decisões curriculares e até os 
projetos específicos de currículos foram centralizados pelas 

                                                           
5
 A Proposta Curricular foi concebida em função dos resultados de avaliações externas, tais como 

SAEB, que mobilizaram a criação do Programa de Qualidade da Educação e suas 10 metas. A 
proposta consolidou-se, sendo que no ano de 2010, passou a ser Currículo Oficial do Estado de São 
Paulo. 
6
 Um programa que foca o processo de ensino-aprendizagem por meio de habilidades e 

competências, baseado no Currículo Oficial do Estado de São Paulo, composto pelas quatro áreas do 
conhecimento: Linguagens e Códigos e suas tecnologias (LCT), Ciências Humanas e suas 
Tecnologias (CHT), Ciências da Natureza e suas Tecnologias (CNT) e Matemática. 
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Secretarias de Educação, tanto estaduais quanto municipais 
(APPLE, 2001, p.  33). 
 

 Na implantação do Currículo Oficial da SESP, percebi a crescente 

desqualificação do trabalho docente e do processo de formação contínua. Os 

professores foram transformados em meros executores ou implementadores de 

ideias alheias à realidade do trabalho docente e dos alunos de suas escolas.  

  A função de PCOP também proporcionava o acesso ao trabalho pedagógico 

desenvolvido em diversas unidades escolares sob a jurisdição da Diretoria Regional 

de Ensino de Taboão da Serra. E, em uma dessas unidades escolar, encontrei um 

projeto de tutoria educacional em desenvolvimento que despertou meu interesse, 

por trazer à tona as inquietações que me afligiam desde os anos iniciais da 

docência. Vislumbrei nesse projeto uma proposta de prática inclusiva, sendo que a 

busca pela permanência dos alunos no ambiente escolar e do compromisso  com o 

ensino se faziam presentes. 

  Dentre os questionamentos mais específicos sobre o Projeto Tutoria 

desenvolvido na Escola “Clarice Lispector”7 e suas relações com as práticas de 

formação contínua de professores em diferentes contextos devo citar os saberes, as 

expectativas e as dificuldades sobre a profissionalização por meio da formação 

contínua na perspectiva de aprimorar o atendimento aos alunos em suas 

especificidades e dificuldades e garantir a permanência destes no ambiente escolar 

e  o compromisso com o ensino se faziam presentes.    

  A partir desse momento, senti a confirmação do meu interesse no trabalho em 

questão, desenvolvido no âmbito da linha de pesquisa Formação de Educadores, do 

Programa de Pós-Graduação em Educação: Currículo da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo (PUC-SP), no qual ingressei como aluna do mestrado no ano 

de 2011.  

  Em 2011, como aluna do mestrado, iniciei meus estudos nas disciplinas da 

linha de pesquisa Formação de Educadores e nas orientações com a professora 

Neide de Aquino Noffs e comecei a compreender como as mudanças na sociedade 

contemporânea: o sistema capitalista, as crises econômicas mundiais, o regime 

neoliberal e como influenciam todas a esferas da vida humana, principalmente a  

concepção  de educação e de escola. Na visão neoliberal, a escola deixa de ser  um 

                                                           
7
 Pelo rigor metodológico definido pelo Comitê de Ética, utilizamos nome fictício para a unidade 

escolar pesquisada. 
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local para educar os alunos na esfera da construção de sujeitos críticos e 

autônomos. Ela se torna uma instituição que forma para o mercado de trabalho, 

ignorando os sonhos e as projeções que os educandos trazem para dentro da 

escola. Assim, 

 

 A influência do neoliberalismo como teoria de desenvolvimento 
econômico sobre as práticas sociais fez desenvolver um imaginário 
social capaz de convencer que  o novo cidadão é aquele integrado a 
uma profissão que deve servir as grandes organizações que, em 
última análise, controlam indiretamente os pólos dos quais emana o 
poder. (FELDMANN, 2005, p.  25) 
 

 

  A educação pública estadual paulista, no decênio 2000-2010, foi marcada por 

transformações pensadas e implantadas na gestão do Governador Mario Covas 

(1995-2001). Um largo processo de avaliação do sistema público estadual, com a 

construção do SARESP, foi realizado, e os dados fomentaram e consolidaram a 

constituição de um Currículo Oficial unificado, juntamente com a vinculação dos 

resultados do SARESP ao sistema de bonificação por resultados, Lei Complementar 

– LC- 1078/08. Estabeleceu-se, desse modo, a relação entre avaliação, qualidade 

na educação e bonificação aos docentes, o que afetou toda a organização 

educacional e o cotidiano escolar.  

  A aplicação de políticas educacionais formatadas em modelos prescritos e 

reformistas os quais impõem “o quê ensinar e o como ensinar” e a própria estrutura 

da gestão pedagógica e administrativa da escola promoveram alterações no cerne 

da SEESP, desta forma no ano de 2008, o governo Serra, sob a máxima da 

melhoria da qualidade da educação pública, criou o Projeto “São Paulo faz escola”, 

nome dado ao conjunto de reformulações estabelecidas, como  implantação de 

currículo unificado, construção de índices de desempenho da aprendizagem, 

avaliações de credenciamento e valorização de professores, cadernos de 

orientações para o professor e para o aluno, caderno de orientações para o gestor 

escolar, programas de formação continuada de professores, reformulação na função 

do professor coordenador, entre outras. O material disponibilizado recebeu o apelido 

“cartilhão” pelos professores da rede.  
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Conforme mencionei anteriormente, a criação e implantação do Currículo 

Oficial considerou os resultados do SARESP e do IDEB8 e desconsiderou  as ações 

desenvolvidas nas unidades escolares e  a cultura escolar. Entende-se por cultura 

escolar, segundo Thurler “A cultura do estabelecimento escolar [...] ativamente 

construída pelos atores” “ [...] um processo dinâmico evolutivo de um processo de 

aprendizagem”. (THURLER, 2001,p.90) Logo, não consideraram particularidades, 

especificidades e necessidades de cada unidade escolar e de quem as compõem, 

professores, gestores, alunos e sua comunidade. 

    Simultaneamente, a sociedade tem passado por inúmeras mudanças em suas 

concepções mais profundas, reformulações de suas estruturas, valores, atitudes, 

fatores que precisam ser compreendidos em suas essências, a fim de melhor 

interpretar e  entender as configurações sociais contemporâneas e seu reflexo dentro 

das unidades escolares. Ou seja, “uma parte integrante dos processos de 

globalização é a progressiva segregação espacial, a progressiva separação e 

exclusão”. (BAUMAN, 1999, p.  9).  

   Nessa conjuntura, instituições de ensino e formação como escola e família 

sofreram mudanças, reorganizações, descaracterização e passaram a ter novas 

configurações sobre perspectiva e função. A realidade atual, multifacetada, é o 

contexto dos alunos e de suas famílias. Envoltos por uma atmosfera social complexa, 

conflituosa, muitas vezes, são marginalizados.  

   Ora, lidar com a sociedade contemporânea exige que escolas, professores, 

comportamentos, saberes e práticas sejam capazes de trabalhar com as 

necessidades dos alunos, afetivas, cognitivas e/ou sociais. Agravando o quadro, a 

sociedade e os governos exigem ainda das instituições escolares resultados 

quantitativos e a busca de estratégias que sejam capazes de formar cidadãos 

críticos, autônomos e conscientes.  

  Encontramos, pois, a escola entre a pressão de um sistema educacional  

orientado pela busca de resultados mensuráveis quantitativamente,  a sociedade 

que exige respostas as questões de aprendizagem, os índices alarmantes de 

                                                           
8
 Índice de Desenvolvimento da Educação Brasileira, é um índice nacional composto por avaliações 

externas como Provinha Brasil aplicadas aos alunos do Ensino Fundamental I e Prova Brasil aplicada 
aos alunos do Ensino Fundamental II. O índice utiliza uma régua de proficiência que até o ano de 
2007 era diferente da utilizada no SARESP.  A partir de 2008, a SEESP alterou sua régua, 
adequando-a a régua utilizada pelo IDEB. 
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evasão e a formação dos alunos, hoje felizmente mais democratizada, oriundos de 

todas as esferas sociais, com valores, atitudes e peculiaridades próprias. 

   Considerando, de um lado, a formação e a capacitação dos professores e, de 

outro, as exigências dos alunos, da sociedade e do Estado, busquei, no presente 

trabalho de pesquisa, analisar e compreender a construção de conhecimento sobre 

o processo de formação contínua, sua dinâmica, sua funcionalidade pela perspectiva 

de uma prática inclusiva de tutoria educacional realizada em uma escola  pública do 

ensino paulista tendo em vista o fracasso escolar.  Ou seja, propus-me a analisar, 

compreender e discutir o projeto criado, implementado e desenvolvido por uma 

escola pública em busca da superação do fracasso escolar.  

  O objetivo geral desta pesquisa é a compreensão do processo de tutoria 

educacional, como um instrumento, um elemento mobilizador  para  enfrentar  a não 

permanência dos alunos na escola  e a aprendizagem do educando dentro do 

contexto escolar. Os caminhos percorridos pela escola em  situação de pressão, de 

conflito, de mudanças e cobranças articulam-se com o atendimento às necessidades 

e especificidades dos alunos e também com  os princípios educacionais da escola e 

da legislação educacional, a fim de garantir  a aprendizagem cognitiva e social dos 

educandos.   

  Assim, na pesquisa intitulada Projeto Tutoria: Elemento Mobilizador para a 

Formação Contínua de Professores na Escola Pública e Superação do 

Fracasso Escolar, investiguei o projeto criado por uma escola pública da rede 

estadual, localizada no município de Embu das Artes9. Chamado Projeto Tutoria, 

nasceu do quadro de evasão e retenção no ano de 2008, demonstrados nos 

registros das avaliações e atas finais da escola. Procurei analisar os desafios, os 

impactos e as perspectivas oriundos desse projeto dentro da escola e no processo 

de formação continuada de professores da referida escola.  

  Na pesquisa, parti das seguintes hipóteses: o projeto contribuiu para uma 

prática educativa de inclusão social, buscando diminuir a evasão e retenção escolar 

subsidiada pela formação continuada de professores; a escola disponibilizou 

espaços para a formação continuada  e construção do projeto;  a compreensão do 

projeto pelos professores envolvidos propiciou a  identificação e alteração na ação 

                                                           
9
 O município de Embu das Artes está situada no  região metropolitana de São Paulo – Grande São 

Paulo- conforme caracterizado no Capítulo 4 – Formação Continua e Tutoria – Percurso 
Metodológico. 



24 

 

pedagógica do professor e, por fim, o projeto propôs ações e alterações na ação 

educativa escolar. 

 O referencial teórico que utilizei sobre tutoria educacional fundamentou-se em 

Argüis (2002), Duran (2007) e em transposições sobre tutoria no ensino a distância. 

A perspectiva do professor tutor na Educação Básica é algo recente, sendo que 

muito foi encontrado em legislações educacionais internacionais, uma vez que hoje, 

o conceito tutoria encontra-se mais próximo ao de educação à distância. 

  Os estudos foram ainda embasados pelos estudos de outros autores, tais 

como Feldmann (2004, 2009), Freire (1988,1992,1996) Garcia(1999), Gatti e Baretto 

(2009), Imbernón (2009, 2010) Mizukami  (2002), Nóvoa (1995) Pimenta (2008), 

Sacristán (2000), Tardif (2007, 2008, 2009) entre outros, os  quais compreendem a  

escola como espaço de formação contínua importante para construção de 

pressupostos da identidade emancipadora do profissional docente, conforme 

defende Imbernón (2010). 

 

[...] a formação assume um papel que transcende o ensino que 
pretende uma mera atualização científica, pedagógica e didática e se 
transforma na possibilidade de criar espaços de participação, 
reflexão e formação para que as pessoas aprendam e se adaptem 
para poder conviver com a mudança e a incerteza (IMBERNÓN, 
2010, p. 15)  
 

     

  Acompanhei o desenvolvimento do Projeto Tutoria na Escola “EE Clarice 

Lispector”, localizada na  região periférica do município de Embu das Artes, 

pertencente à Região da Grande São Paulo, como lócus da pesquisa. A escola 

percebeu um número excessivo de alunos evadidos e retidos no final do ano letivo 

de 2008. A equipe gestora e os professores observaram alguns indicadores por meio 

do perfil dos alunos traçado e registrado no Projeto Político Pedagógico (PPP). Com 

base em tais informações, definiram os eixos do projeto em: 1. a diminuição da 

ausência dos pais dos alunos na rotina escolar dos mesmos; 2. a diminuição dos 

índices de evasão e retenção dos alunos e 3. ampliação do vínculo aluno-professor.  

As ações de tutoria iniciaram-se junto aos alunos do Ensino Fundamental- Ciclo II, 

nas  8ª séries  no ano de 2009, na forma de Projeto Piloto, sendo ampliado para as 

séries iniciais do Ensino Fundamental – Ciclo II – 5ª, 6ª e 7ª séries, no ano de 2010.  



25 

 

  As capacidades e saberes profissionais exigidos dos profissionais, ao 

exercerem a função de professores-tutores, suplantam a regência de aulas regulares 

e os conteúdos curriculares prescritos. Há a exigência e a autoexigência dos 

professores-tutores na busca de um caminho alternativo de trabalho, capaz de 

apoiar os alunos em suas  necessidades afetivas, cognitivas, organizacionais, 

comportamentais, entre outras.  

 Os aspectos da sociedade contemporânea multifacetada, a cobrança de 

resultados do sistema educacional, os índices elevados de retenção e de evasão 

escolar, a diversidade cognitiva e social, as mudanças nas configurações familiares 

e no tempo das mesmas destinadas à educação dos filhos compõem um quadro 

complexo, o qual provoca questionamentos sobre a permanência dos alunos e sobre 

a qualidade da educação pública. Estes fatores impulsionaram a construção do 

Projeto Tutoria.  

  O projeto se apresenta como uma ação de tutoria educacional dentro da 

escola pública, que considera as diversas especificidades dos jovens e 

adolescentes,  os saberes  profissionais mobilizados e uma concepção de educação 

para a inclusão social. Ele ainda fomenta questionamentos: o profissional da 

educação é capaz de atender a todas essas demandas? Quais sãos os caminhos a 

serem seguidos para melhor tutorar os alunos em suas especificidades? Qual a 

formação continuada de professores que deve ser realizada para melhor assessorar 

os professores?  Quais são os saberes mobilizados para a construção de uma 

educação de inclusão social por meio da tutoria? São indagações que demonstram 

um problema digno de análise e reflexão: Projeto Tutoria: um elemento 

mobilizador  para a formação contínua  de professores tendo em vista a 

melhoria significativa dos processos de ensino  dos professores e da 

aprendizagem dos alunos na escola pública. 

 O rigor da pesquisa está  na necessidade de analisar criticamente as 

alternativas apresentadas pela unidade escolar em busca do acompanhamento e 

apoio aos alunos em situação de risco, na construção do conhecimento e identidade 

e verificar e analisar o processo de formação contínua de professores no espaço 

escolar chamado de  Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC), por meio do 

Projeto Tutoria, no período de 2009 a 2011. 

 No contexto de análise, o presente trabalho elenca os seguintes objetivos: 
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 Constatar elementos constitutivos da implantação e implementação do 

Projeto Tutoria  como uma prática inclusiva; 

 Analisar elementos do processo de formação na contínua à luz de 

referenciais teóricos; 

 Analisar criticamente os resultados do projeto em relação à construção do 

processo de aprendizagem dos alunos e à diminuição da evasão e retenção 

escolar; 

 Propor ações para a consolidação do Projeto Tutoria na unidade escolar. 

 

1.1 Veredas 

 

 A partir das análises e as ações do Projeto Tutoria, diversos pontos 

interessantes possibilitam a constituição de uma prática educativa que visou ao 

respeito ao educando e a inclusão social. Assim sendo, a tutoria educacional é um 

caminho viável.  

 O trabalho constrói-se com base na tríade tutoria, formação contínua  e HTPC 

– espaço de formação contínua em serviço no contexto escolar,  para aperfeiçoar o 

ensino do professor e a aprendizagem dos alunos, garantindo a inclusão escolar e 

social. A fim de atender as pretensões do trabalho, organizei o texto dissertativo em 

quatro capítulos que seguem a seguinte organização: 

 

Tutoria na Educação Básica: uma alternativa educacional 

  Foi trabalhado o conceito de tutoria segundo Argüis (2002) e as legislações 

da Espanha e do  México, que entendem a tutoria como “[...] um conjunto de ações 

de orientação pessoal, acadêmica e profissional formulado pelos professores com a 

colaboração  dos alunos e da própria instituição” (Argüis, 2002, p.  16).   

 

Um olhar para o trabalho docente e a formação continuada  

Nesse capítulo, estão as teorias que fundamentaram e construíram a 

compreensão sobre a  formação contínua na prática docente e as especificidades do 

trabalho docente  na perspectiva  das interações humanas. Com base em um 

levantamento bibliográfico, considerações e estudos realizados nas disciplinas da 

linha de pesquisa Formação de Professores do Programa de Educação: Currículo, 
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tracei um panorama da formação contínua, com um olhar diferenciado para a 

implantação e uso da Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC).   

 

Formação continuada e tutoria – Percurso metodológico  

  Aspectos sobre a organização metodológica da investigação, a compreensão 

da forma como a tutoria educacional  ocorre dentro da  unidade escolar e como os 

professores são formados para essa ação. A investigação se caracteriza pela 

utilização de aspectos da abordagem qualitativa e pesquisa de campo, bibliográfica 

e documental. 

 

Análise dos Dados  

  Apresento os dados obtidos e analisados à luz dos referenciais teóricos 

levantados nos capítulos anteriores, juntamente com as expressões dos sujeitos 

pesquisados.  

 

 Considerações Finais 

  Teço, ao final do trabalho, reflexões sobre as ações de tutoria e formação 

contínua em relação ao fracasso escolar, com vistas a completar e a organizar a 

pesquisa feita. 
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2 TUTORIA   NA EDUCAÇÃO BÁSICA: UMA ALTERNATIVA 

EDUCACIONAL 

 

 

Em educação, essa dualização (as redes no macro e no micro 
existentes na nova ordem mundial) é concretizada no fato de que a 
sociedade da informação prioriza o domínio de certas habilidades. As 
pessoas que não possuem  as competências  para criar  e tratar a 
informação, ou aqueles conhecimentos que a rede valoriza, ficam 
excluídas.Vai-se caracterizando uma sociedade na qual a educação, 
ao proporcionar acesso aos meios de  informação e produção, torna-
se um elemento-chave que dotada de oportunidades ou agrava a 
situação de exclusão.(IMBERNÓN, 2000, p.  24). 
 
 

   Imbernón nos lembra a essência contraditória da educação na sociedade 

contemporânea: ao mesmo tempo em que é fundamental para possibilitar ao 

indivíduo  a compreensão e inclusão na sociedade, pode tornar-se um  elemento  

que contribui para a exclusão daquele. Esse aspecto contraditório do processo 

educativo na globalização está ligado ao próprio conceito das instituições 

contemporâneas, chamadas por Giddens (2000) de instituições  inscrustadas, tais 

como a nação, família, escola, tradição entre outras. Assim, 

Para qualquer lado que olhemos, vemos instituições que, por fora, 
parecem as mesmas de sempre, até usam o mesmo nome, mas, por 
dentro, modificaram-se completamente.[...] São instituições que se 
tornaram inadequadas para as tarefas que são chamadas a  
desempenhar” (GIDDENS, 2009, p.  28-29) 
 
 

  Os tradicionais agentes de socialização, são questionados  pelas 

transformações sociais, culturais e econômicas da sociedade da informação. 

Segundo Imbernón (2000), a escola está em crise; mesmo sabendo que a educação 

não pode fundamentar-se somente na formação recebida na escola, atribui-se a ela 

o caráter de instrumento de medida dos males que nos atingem. Como destaca o 

autor, “na sociedade industrial postulava a ideia do capital humano e dotava à escola 

o papel de educar os valores hegemônicos e transmitir conhecimento. Quando esse 

papel é transformado, „o equilíbrio do sistema escolar corre perigo‟” (Imbernón, 

2000, p.  28). 
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  Definimos as distinções em relação ao conceito de educação. Sabemos que, 

observando de modo mais amplo “a educação abrange os processos formativos que 

se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas 

instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações civis e 

manifestações culturais” (BRASIL, 1996, p. 1). Entendemos como educação escolar, 

porém, conforme dispõe a legislação anteriormente citada, aquele desenvolvida, 

predominantemente, por meio do ensino, em instituições próprias, vinculada ao 

mundo do trabalho e à prática social, inspirada nos princípios de liberdade e nos 

ideias de solidariedade humana, com a finalidade o pleno desenvolvimento do 

educando e seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

mundo do trabalho.  

  Nesse sentido, alguns argumentos apresentados por Imbernón para justificar 

a crise da escola estão intrinsecamente ligados ao conceito de educação escolar, 

senão vejamos: 1. a escola não forma para o trabalho; 2. o fracasso das formas 

educativas e; 3. o fracasso e abandono escolar. Em nossa leitura, o currículo da 

Educação Básica é fundamental para a preparação do aluno para o exercício da 

cidadania, para o mundo do trabalho e para a construção da identidade crítica. Isto 

é, ler, escrever, pensar devem fazer parte do processo de educação escolar, 

possibilitando ao educando romper com o processo de reprodução da exclusão 

social e educacional representada pelo fracasso escolar, assunto que discutiremos 

no próximo tópico. 

 

2.1 Um problema de todos: permanência do aluno na escola aprendendo mais 

e melhor.  

 

  A Constituição Federal Brasileira de 1988 garante o direito ao ensino 

fundamental para todo cidadão brasileiro, direito regulado, em sua maior parte, pela 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN/1996), na qual se destaca 

o direito ao acesso e à permanência da criança e do adolescente na escola. A 

escola está aberta para todos e todas, oriundos de todas as classes sociais, 

diversidades culturais, étnicas e religiosas. Democratização ou massificação, 
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“baseia-se também na convicção de que o desenvolvimento  da oferta escolar é um 

fator de igualdade de oportunidade e justiça, já que descortina um sistema que abole 

as discriminação sociais no ingresso” ( DUBET, 2003, p.  34). Porém, é notório que 

esse direito sofre ao longo dos anos problemas de ordens e naturezas diversas 

entre eles: a evasão e a retenção escolar são reunidas no conceito de fracasso 

escolar. 

  Arroyo (2000) alerta que “[...] todos tentam encarar o fracasso/sucesso 

escolar num olhar global da construção histórica de nosso sistema de educação 

básica. Tentam superar sua naturalização, e não vê-lo como uma praga a combater 

em bom combate. Não fazem dele o problema” (ARROYO, 2000, p.  33). Nessa 

tentativa de minimizar a situação apresentada, buscam-se culpados; ora se foca no 

aluno, ora na influência do contexto social, ora nos professores, ora nas questões 

institucionais e políticas educacionais.  

  São diversos os argumentos explicativos para o fracasso escolar. Patto (2003, 

p.  60-61, apud RODRIGUES & ANDRADE, 2007) divide o fracasso escolar em 

quatro fases: 

1. O fracasso escolar como um problema psíquico: a 
culpabilização das crianças e dos pais; 2. O fracasso escolar como 
um problema técnico: a culpabilização do professor;  3.O fracasso 
escolar como questão institucional: a lógica excludente da 
educação escolar; 4. O fracasso escolar como questão política: 
cultura escolar, cultura popular e relações de poder. 

 

  Tendo isso em vista, evidencia-se a afirmação de Arroyo: 

[...] o fracasso escolar é uma expressão do fracasso social, dos 
complexos processos de reprodução da lógica e da política de 
exclusão que perpassa todas as instituições sociais e políticas, o 
Estados, os clubes, os hospitais, as fábricas, as igrejas, as escolas. 
Política de exclusão que não é  exclusiva dos longos momentos 
autoritários, mas está incrustada nas instituições, inclusive naquelas 
que trazem em seu sentido e função a democratização de direitos 
como a saúde e a educação (ARROYO, 2000, p.  33). 

 

  O processo de exclusão educacional reflete uma exclusão social futura, está 

intrinsecamente relacionado ao papel da escola. Segundo Dubet, “o desemprego e a 

precariedade dos jovens advêm da falta de adequação entre formação e emprego” 

(DUBET, 2003, p.  30). A situação é herança da escola republicana do final do 
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século XIX, caracterizada “[...] de um lado, por uma grande distância entre a escola 

e a produção, de outro por uma forte adequação da oferta escolar ao sistema das 

classes sociais” (DUBET, 2003, p.  31).  

   Destacamos que o fracasso escolar é uma afronta ao direito do indivíduo, ou 

seja, é um desrespeito ao disposto na legislação e um desrespeito à concepção de 

indivíduo que tem o direito à educação. O trabalho não buscou encontrar culpados, 

mas sim estudar os caminhos construídos dentro da E. E. “Clarice Lispector” para a 

resolução do fracasso escolar encontrado. Visamos a compreender  o processo de 

tutoria educacional, como um instrumento para  enfrentar  a não permanência  e da 

aprendizagem do educando dentro do contexto escolar. Consideramos não ser 

suficiente garantir somente a permanência, afinal, deve ser garantido o direito de 

aprender os conhecimentos, as habilidades e as atitudes. 

 

2.2 Tutoria Educacional: uma prática educativa alternativa  

 

2.2.1 Definição  

 O conceito de tutoria na sociedade atual  se amplia a partir do advento dos 

recursos tecnológicos a partir do ensino à distância. Temos  uma  definição mais 

próxima da conotação jurídica do termo tutor, “indivíduo que exerce uma tutela” 

(também dita tutoria); por extensão de sentido, é “aquele que ampara, protege, 

defende; guardião”. Trata-se ainda de “quem ou o que supervisiona, dirige, governa” 

(HOUAISS, 2009, Dicionário eletrônico Houaiss). 

  Etimologicamente, a palavra tutor deriva do latim tūtor,ōris, "guarda, 

defensor, protetor, curador, tutor", do verbo do tuĕo,ēs,ēre, "ter debaixo da vista, 

defender, proteger";  pelo verbo tuĕor,ēris,ĭtus ou tūtus sum, tuēri, "olhar, encarar 

examinar, observar, considerar".  Em síntese, a origem da palavra define o tutor 

como um conselheiro ou guia de outro, a quem apoia para os mais diversos 

assuntos.  
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  No contexto educacional, retomamos algumas legislações e autores que 

embasaram a implantação do conceito de tutoria no contexto educacional de 

forma institucionalizada.  

 

2.2.2 Um breve histórico: O que  é tutoria ? O que é ser tutor ?  

 

 No início dos anos 1990, a europa passar por transformações sociais e 

econômicas com a diminuição da polarização Ocidental-Oriental, nesse sentido a 

Espanha, participante do Tratado de Maastricht (1991) que constituiu  a 

construção da União Européia,  é um dos modelos de reformas nos mais diversos 

setores da sociedade, sendo promovida uma reestruturação governamental do 

sistema financeiro. Neste cenário o sistema educacional espanhol10, também,  

estava em um processo de transformações, decretos reais e leis orgânicas 

reorganizaram o sistema educacional, estabelecendo o direito a uma educação de 

qualidade, conforme o disposto na Lei Orgânica – Lei 9/1995 e as exigências da 

Lei de Ordenação Geral do sistema Educativo – L.O.G.S.E 1/1990. Nesta última, o 

sistema educacional foi organizado em:  

 

1.Educação Infantil; 2. Educação Primaria; 3. Educação 
Secundária, que compreende a educação secundária obrigatória, 
o bacharelado e a formação profissional de grau médio; 4. 
Formação profissional de grau superior e 5. Educação 
universitária. (ESPANHA, 1990, p.  11). 

 

   Sendo que na educação primária e a educação secundária obrigatória 

constituem a Educação Básica obrigatória, gratuita compreendendo dez  anos de 

escolarização, dos seis anos de idade até os dezesseis anos de idade. 

  As alterações indicadas nas legislações, no artigo 60 da LOGSE 1/1990, 

encontramos a introdução do conceito de tutoria educacional, quando diz “[...] 

tutoria e orientação dos alunos formará parte da função docente. Corresponde aos 

                                                           
10

 Neste trabalho, usamos o sistema espanhol como base, por dois motivos. Primeiro, por 
movimentos educacionais  espanhóis influenciarem movimentos educacionais na América Latina, 
inclusive no Brasil, desde da Escola Moderna de Barcelona. Segundo, por existir a tutoria educacional 
na legislação e práticas pedagógicas desde 1990. 
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centros educativos a coordenação destas atividades. Cada grupo de aluno terá um 

professor tutor” ( ESPANHA, 1990, p.  31)11 

 Ressaltamos que a LOGSE, equivalente em importância e legitimidade à 

nossa LDBEN/1996, não esclarece a definição de  tutoria, suas características e 

abrangência. Encontramos explanações no Decreto Real 83/1996 – Regulamento 

Orgânico dos Institutos de Educação Secundária, segundo  disposto  Capítulo V, 

artigo 55, que determina a tutoria e orientação dos alunos como  parte da  função 

docente, a qual deve ocorrer  nos institutos de educação secundária, com um tutor 

por cada grupo de aluno, sendo esse designado pelo  diretor da unidade. Haverá 

um chefe de estudos que coordenará os trabalhos dos tutores e manterá reuniões 

periódicas necessárias para o bom funcionamento da ação tutorial. No mesmo 

decreto, no artigo 56, são apresentadas as funções do tutor, destacamos algumas 

delas:  

a) Participar no desenvolvimento do plano de ação tutorial e nas 
atividades de orientação, submetido à coordenação do chefe de 
estudos e na colaboração com o departamento de orientação do 
instituto. b) Coordenar o processo de avaliação dos alunos de seu 
grupo. d) Facilitar  a integração dos alunos no grupo e fomentar sua 
participação nas atividades do instituto. e) Orientar e assessorar aos 
alunos sobre suas possibilidades acadêmicas e profissionais. g) 
Canalizar as demandas e inquietudes dos alunos e mediar, em 
colaboração com o delegado e subdelegado do grupo, ante o 
restante dos professores e a equipe de professores. j) facilitar a 
cooperação educativa entre os professores e os pais de alunos 
(ESPANHA, 1996) 

 

 O rol de atividades descritas está posto em legislação e exercidas pelos 

tutores inseridos nos institutos de educação secundária. Entretanto, o espanhol 

Ricardo Argüís aprofunda as funções do tutor: 

[...] “Tutor é o professor, o educador integral de um grupo de 

alunos”. ( Benavent) “ Pessoa que aconselha em tudo que se 
refere à educação” (Schamalfus). “A tutoria é uma atividade 
inerente à função do professor , que se realiza individual e 
coletivamente com os alunos de uma sala de aula,  a fim de 
facilitar a integração pessoal nos processos  de aprendizagem” ( 
Lazaro  e Asensi). “A tutoria é a ação de ajuda  ou orientação ao 

                                                           
11

 Traduzido de “La tutoria y orientacion de los alummos formará parte de la funcion docente. 
Corresponde a los centros educativos  la coordeninacion de estas actividades. Cada  grupo de 
alummos tendrá un professor tutor” (ESPANHA, 1990, p. 31).  
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aluno que o professor pode realizar além de sua própria ação 
docente e paralelamente a ela” (Sanchez). (ARGÜIS, 2002, p. 16) 

 

  Para o autor, a tutoria e ação de tutoria são conceitos complementares, que 

significam um conjunto das atuações de orientação pessoal, acadêmica e 

profissional. A fim de que essas ações sejam concretizadas de forma adequada, 

vale citarmos o perfil esperado do tutor. Sem buscar perfeição, o autor afirma ser 

necessário ao tutor ajustar seu perfil a dois parâmetros: 

[...] o que faz referência aos fatores de seu desenvolvimento pessoal 
e o que se refere às atuações do professor-tutor profissional do 
ensino. A autoestima e a percepção positiva pessoal dos alunos e 
das relações humanas empáticas são necessárias para o 
crescimento e o desenvolvimento de si mesmo. (ARGÜIS, 2002, p.  
16). 
 
 

  Percebemos a importância dos fatores constituintes do perfil do tutor, razão 

pela qual priorizamos, neste trabalho, a definição de tutor sintetizada pelo autor P.  

Arnaiz: “o tutor é um orientador da aprendizagem, dinamizador da vida socioafetiva 

da sala de aula e orientador pessoal, escolar e profissional dos alunos” (apud 

ARGÜIS, 2002, p.  17).    

  Já no sistema de ensino mexicano,12 encontramos a concepção de que as 

escolas devem ser consolidadas em comunidades de aprendizagem aparece no 

Plano de Estudos da Educação Secundária do México, desde a primeira edição, de 

2006,   na seção intitulada Orientação e Tutoria. Consoante o documento, 

A tutoria é um espaço curricular de acompanhamento, gestão e 
orientação grupal, coordenado por uma mestre ou mestres que 
contribuem ao desenvolvimento social, afetivo, cognitivo e 
acadêmicos dos alunos, assim como a sua formação integral e a 

elaboração de um projeto de vida (MÉXICO, 2006, p.  13)13. 
 

  A tutoria apresenta, conforme a legislação mexicana, os seguintes propósitos: 

                                                           
12

 País da América Central que utiliza a tutoria como prática educacional institucionalizada, 
nitidamente inspirado na educação espanhola.   
13

 Tradução de: “La tutoria es um espacio curricular de acompañamiento, gestión, y orientacion 
grupal, coordinado por una maestra o un maestro, quien contribuye al desarrollo social, afectivo, 
cognitivo y acadêmico de los alummos, así como a sua formación integral y a la elaboración de um 
proyecto de vida” (MÉXICO, 2006, p.  13). 



35 

 

 acompanhar cada grupo de alunos em ações as quais favoreçam sua 

inserção na dinâmica da escola e nos diversos momentos desta;  

 contribuir ao reconhecimento das necessidades e dos interesses dos 

adolescentes em seu processo acadêmico e coadjuvar  na formação de um 

projeto de vida e comprometido com sua realização; 

 favorecer o diálogo e a solução não violenta dos conflitos no grupo e na 

comunidade escolar, o respeito à diversidade e a valorização positiva do 

trabalho coletivo como meio de formação continua e o melhoramento pessoa 

e do grupo. 

  A partir do exposto, conceituamos a tutoria como um espaço curricular de 

acompanhamento, gestão e orientação individual ou em grupo, desenvolvido por um 

professor-tutor, cujo perfil deve atender aos objetivos da tutoria. Isso significa, para o 

tutor, ser orientador da aprendizagem, dinamizador da vida socioafetiva da sala de 

aula e orientador pessoal, escolar e profissional dos  alunos, a fim de propiciar o 

desenvolvimento social, afetivo, cognitivo e acadêmico dos educandos para a 

construção de uma formação integral14  e integrada ao mundo contemporâneo. 

  Podemos afirmar, então, que a tutoria, seja na Espanha ou no México, está 

estabelecida como eixo norteador, uma proposta de trabalho educativo para apoiar e 

acompanhar o educando em sua jornada na educação básica.  

 

2.3 Perfil do tutor 

 

  Diante dessa definição fundamental para a compreensão desta pesquisa, são 

três as qualidades fundamentais ao tutor: 

 - As qualidade humanas (o ser tutor). A empatia, maturidade 

intelectual-volitiva e afetiva, a sociabilidade, a responsabilidade e a 
capacidade de aceitação. 

                                                           
14

 Entendemos a necessidade da educação  integral, garantindo maios tempo de permanência do 
educando no espaço escolar, no entanto neste momento o termo utilizado caracteriza-se com a a 
integralidade da formação da pessoa, ou seja, considerando suas especificidades, vontades, ações e 
necessidades de desenvolvimento global. 
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- As qualidades científicas (o saber). Conhecimento da  maneira de 
ser do aluno, conhecimento dos elementos pedagógicos para 
conhecer e ajudar o aluno. 
- As qualidades técnicas (o saber fazer). Trabalhar como eficácia e 
em equipe, participando de projetos e programas definidos em 
comum acordo para a formação dos alunos (ARGÜIS, 2002, p.  17). 
 

  As qualidades exigidas do tutor devem ser concatenadas à concepção de 

educação ao longo da vida baseada em quatro pilares: aprender a conhecer, 

aprender a fazer, aprender a viver juntos, aprender a ser (DELORS, 2003). 

 Aprender a conhecer, combinando uma cultura geral, suficientemente vasta, 

com a possibilidade de trabalhar em profundidade um pequeno número de 

matérias. Também significa aprender a aprender para beneficiar-se das  

oportunidades oferecidas pela educação ao longo de toda a vida; 

 Aprender a fazer, a fim de adquirir não somente uma qualificação profissional 

mas, de maneira ampla, competências que tornem a pessoa apta a enfrentar 

numerosas situações e a trabalhar em equipe. Além disso, aprender a fazer 

no âmbito das diversas experiências sociais ou de trabalho ofertadas aos 

jovens e adolescentes, quer espontaneamente, fruto do contexto local ou 

nacional, quer formalmente, graças ao desenvolvimento do ensino alternado 

com o trabalho; 

 Aprender a viver em conjunto, desenvolvendo a compreensão do outro e a 

percepção das interdependências – realizar projetos comuns e preparar-se 

para gerir conflitos – no respeito aos valores do pluralismo, da compreensão 

mútua e da paz; 

 Aprender a ser, para melhor desenvolver a sua personalidade e estar à altura 

de agir com cada vez maior capacidade de autonomia, de discernimento e de 

responsabilidade pessoal. Para isso, não negligenciar na educação nenhuma 

das potencialidades de cada indivíduo: memória, raciocínio, sentido estético, 

capacidades físicas e aptidão para comunicar-se.   

Nessa perspectiva, exercer a tutoria alicerçada em princípios educativos 

democráticos exige do tutor conhecimento profissional. Defendemos, pois, que a 

função deve ser exercida por professores, cujo princípio de formação profissional 

enfatize a educação escolar para o desenvolvimento humano e social, considerando 
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o desenvolvimento pleno do educando. Mostra-se fundamental, por outro lado, 

compreender a diferença da figura do cuidador de crianças e/ou alunos, cujo 

trabalho é importante, porém se efetiva dissociado de um princípio educativo 

articulado com a emancipação do aluno. As qualidades definidas por Argüis, 

juntamente com os princípios norteadores da educação, são essenciais para 

compreendermos o perfil e os campos de atuação dos professores-tutores, 

visualizando suas capacidades em mobilizar todos esses fatores nas orientações 

aos alunos, estabelecidas em cada tipo de tutoria. 

 

2.3.1 TIPOS DE TUTORIA 

 

  Sobre os diferentes tipos de tutorias e  finalidades,  elencamos  os seguintes 

tipos de tutorias, baseadas no sistema educativo espanhol, apresentadas por  Argüis 

(2002): 

 Tutoria individual: na tutoria individual o professor-tutor deve procurar 

conhecer a situação de cada aluno, ajudá-lo pessoalmente, orientá-lo no 

planejamento e na execução de suas tarefas escolares, orientá-lo na escolha 

de estudos e profissões de acordo com seus interesses e capacidades. Um 

dos aspectos mais valiosas da tutoria individual é a autoestima, a visão 

positiva que o aluno tem de si mesmo; 

 Tutoria de grupo: na tutoria em grupo de alunos, o tutor ajudará os alunos na 

orientação do currículo e na participação ativa na vida da escola e colaborará 

com os professores que intervêm no grupo de alunos e proporcionará a cada 

um dos professores do grupo a informação necessária sobre cada aluno e 

grupo. Ademais, veiculará a troca de informação entre os pais e a escola e 

favorecerá a participação dos pais nos processos de decisão do aluno; 

 Tutoria técnica: refere-se à responsabilidade que a direção atribui aos 

professores não designados como tutores de um grupo de aluno; 

 Tutoria da diversidade: o tutor deve levar em consideração uma 

aprendizagem compreensiva, e que não existe uma pedagogia do aluno 
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médio ou do aluno-padrão, mas de cada aluno, com capacidade e ritmos de 

aprendizagem determinados. Deve ainda enfatizar os dispositivos de 

comunicação e de métodos pedagógicos e as ajudas e métodos de 

aprofundamento.  

 Tutoria de prática profissional: o tutor de prática profissional é responsável 

pelo controle e acompanhamento da prática nas empresas em regime de 

convênio, de caráter profissionalizante.  

  Segundo o autor mencionado, os tipos de tutoria estão inseridas em de três 

dimensões da ação tutorial, conforme as finalidades e objetivos:  

 Orientação pessoal: tem como finalidade proporcionar ao aluno uma 

formação integral, facilitando-lhe seu autoconhecimento, sua adaptação e a 

tomada de decisões refletidas; 

 Orientação acadêmica: o tutor ajudará o aluno a superar as dificuldades 

relacionadas com os hábitos e as metodologias e estudo e com sua 

integração na sala de aula.   

 Orientação profissional15: o aluno deve ser capaz de fazer uma escolha  

profissional e acadêmica de acordo com suas personalidade, suas aptidões e 

seus interesses. O tutor ajudará o aluno a se conhecer e a informar-se sobre 

os créditos e estudos existentes relacionados ao mundo profissional. 

  Faz-se necessário à escola compreender as especificidades de cada tipo de 

tutoria e seu campo de orientação, articulando-as com o perfil e as necessidades 

dos alunos atendidos, juntamente com o perfil do tutor, com a finalidade de garantir 

um processo de ensino e aprendizagem coerente.  

 

2.3.2 TUTORIA NO BRASIL 

 

                                                           
15

 No sistema de educação espanhol, nas escolas secundárias há programas de iniciação 
profissional, nos quais os alunos são inseridos em ambientes profissionais (indústrias e empresas) e 
são assessorados pela tutoria profissional. 
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 Na legislação nacional da educação básica, não há referências à ação de 

tutoria, nem sua estreita ligação à ação docente em sala de aula.  Em vista disso, 

retomamos alguns princípios para nortear a nossa discussão sobre a importância da 

implantação da tutoria na EE Clarice Lispector, e quem sabe sua discussão no 

âmbito da educacional nacional. A Constituição Federal Brasileira de 1988 determina 

que o ensino fundamental é obrigatório e gratuito. A regulamentação vigente garante 

o acesso de todos à educação, oriundos das diferentes camadas sociais, ou seja, é 

um direito constituído por lei, e o não atendimento a este envolve exclusão social e 

uma prerrogativa constitucional. O ensino deve ser ministrado em obediência aos 

princípios proposto pela LDBEN /96, no art. 3º , conforme os itens: “I -Igualdade de 

condições para o acesso e  permanência na escola; X- garantia de  padrão de 

qualidade”. Destacamos ser garantia legal, no que se refere à educação, o acesso, a 

permanência e a qualidade. Assim, evidentemente, conforme exposto anteriormente, 

há a necessidade de uma preocupação maior com os dois últimos, uma vez que o 

fracasso escolar vem, infelizmente, persistindo na educação brasileira.  

 O Plano Nacional de Educação (PNE), Lei 10172/2001, determina que:  

Nos cinco primeiros anos de vigência deste plano, o ensino 
fundamental deverá atingir a sua universalização, sob a 
responsabilidade do Poder Público, considerando indissociabilidade 
entre acesso, permanência e qualidade da educação escolar. O 
direito ao  ensino fundamental não se refere apenas á matrícula, mas 
ao ensino de qualidade, até a conclusão. (BRASIL, 2001).  

 

   Em conformidade com o texto legal, as políticas educacionais devem ser 

suficientemente diversificadas de modo que a educação não seja, como destacado 

pelos Parâmetros Curriculares Nacionais, 1998, (PCNs) “um fator suplementar de 

exclusão social”.(Brasil, 1998).  A escola, como instituição representante do Estado, 

responsável pela Educação Básica, precisa definir  seu princípio educativo, sua 

função social. Feldmann destaca: 

A missão16 de toda a Escola é desenvolver as pessoas, crianças, 
jovens ou adultos, contribuindo  para que eles se alterem (“educar” é 
uma palavra latina que significa “mudar de estado”: de dentro para 
fora e de um estado para outro). Por isso, também ela tem o dever 
primeiro de ela própria se desenvolver, isto é, alterar-se. Ela só 

                                                           
16

 Optamos por trabalhar com o uso do  termo missão, como sinônimo de princípio educativo. 
Evitando a ambivalência de missão, como um dom ou aspecto religioso. 
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poderá fazer isso num movimento positivo se mantiver-se articulada  
organicamente com a Comunidade e a Cultura da qual faz parte” 
(FELDMANN, 2008, apud CASALI, 1999, p.  190). 

 

   A obrigação da escola, como vemos, é propiciar práticas educativas que 

promovam o desenvolvimento  pleno do educando, minimizando os processos 

excludentes da sociedade. Ressaltamos o objetivo do ensino fundamental,  

  Art. 32. [...] a formação básica do cidadão mediante o 
desenvolvimento da capacidade de aprender; o desenvolvimento da 
capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de 
conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores; o 
fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade 
humana e da tolerância recíproca em que se assenta a vida social. 
(LDBEN, 1996). 

 Defendemos a discussão da tutoria como um elemento capaz de mobilizar a 

formação contínua de professores para a superação do fracasso escolar. 

Imprescindível se faz analisar criticamente a realidade de cada unidade escolar e 

definir, por meio do PPP, o tipo de tutoria e seu campo de orientação, articulados  

com o perfil e as necessidades  cognitivas, sócias e afetivas dos alunos,  juntamente 

com o perfil do tutor. Também necessário ter como meta garantir um processo de 

ensino e aprendizagem o qual propicie a inclusão social dos alunos. 

  Justificamos a relevância dessa discussão na educação escolar brasileira, 

pela experiência pormenorizada no capítulo III, sobre a escola que transformou sua 

realidade por meio da implantação do Projeto Tutoria. A E. E. Clarice Lispector, no 

ano de 2007 e 2008, apresentou um quadro de fracasso escolar evidentes, com um 

índice superior a cinquenta por cento de evasão/retenção no final do ciclo II – 9º ano. 

Um verdadeiro quadro de exclusão educacional e social inserido dentro da 

instituição.  

  No ano 2008, uma nova gestão assumiu a respectiva escola, implantando 

uma gestão democrática. Na construção do PPP, identificaram fatores que levavam 

ao fracasso escolar: falta de presença dos pais na rotina escolar dos alunos, vínculo 

precário entre professor e aluno e falhas no processo de ensino.  

  Em 2009, conceberam o Projeto Tutoria, como um projeto piloto, atenderiam 

aos alunos dos nonos anos (9º) do Ensino Fundamental II e definiram os seguintes 

objetivos:  
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 estabelecer acompanhamento intensivo sobre os alunos da 8ª série do ensino 

fundamental; 

 acompanhar e controlar a frequência escolar dos educandos da 8ª série do 

ensino fundamental; 

 acompanhar e otimizar o rendimento dos educandos nas diversas disciplinas 

escolares; 

 acompanhar e orientar o comportamento dos educandos no tocante ao 

relacionamento entre os colegas e os funcionários/professores da escola; 

 elevar a autoestima dos educandos por meio do acompanhamento afetivo que 

demonstra a importância destes para os educadores da escola. 

  

  Devido aos resultado obtidos17, conforme a avaliação do trio gestor e dos 

professores,  o projeto piloto desenvolvido em 2009 contribuiu significativamente 

para a diminuição da evasão e a repetência escolar na última série do ciclo II do 

ensino fundamental (8ª série/9º ano). Em 2010, o Projeto Tutoria foi implantado na 

escola e ampliado para as quatro séries do Ensino Fundamental II. No ano de 2010, 

novamente o projeto apresentou avaliação positiva18, validando sua continuidade e 

sua ampliação para as séries do Ensino Médio no ano de 2011 e tornando-se parte 

da cultura da escola.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17

 Os resultados quantitativos e qualitativos estão expostos no capítulo da análise de dados deste 
trabalho. 
18

 Como mostramos no material constante dos apêndices deste trabalho. 
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3 UM OLHAR PARA O TRABALHO DOCENTE E A FORMAÇÃO 

CONTÍNUA 

 

 

 

Vivendo, se aprende; Mas o que se aprende,  
mais, é só a fazer outras perguntas. 

(ROSA, 2001, p.  363) 

 

 Considerando as especificidades da ação docente no Projeto Tutoria 

expostas no capítulo anterior, buscamos discutir a formação continuada de 

professores, o trabalho docente e os espaços de capacitação permanente desse 

profissional. Além disso, compreendemos a necessidade de tal formação na 

perspectiva das mudanças sociais, que alteraram as relações humanas e o 

conhecimento.  

A análise do Projeto Tutoria apontou como perspectiva de observação a 

formação contínua de professores, uma vez que a sociedade  contemporânea e  sua 

concepção de conhecimento e de aluno tem influência nos campos de atuação do 

professor-tutor e nas relações de interação humana. Entendemos que, para a 

sociedade contemporânea, o conhecimento é um conceito flexível, permeado por um 

patrimônio construído nas dimensões histórica e social. Sabemos ainda que, na 

prática, não se permite o acesso de todos ao conhecimento.  

Iniciamos a discussão a partir da tentativa de entender a sociedade e a 

educação, haja vista a dimensão social do sujeito, tanto dos professores, como dos 

alunos, e as estreitas relações entre o mundo globalizado e a educação.  Afinal, esta 

se configura como uma ação política, temporal e contextualizada; sendo assim, a 

educação escolar deve considerar o contexto sociopolítico e cultural existente como 

ponto de partida e de chegada de suas práticas pedagógicas.  
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3.1 A educação e o mundo globalizado 

  O mundo globalizado exige articulações a serem construídas por sujeitos 

autônomos, críticos e contextualizados, por cidadãos educados para a 

compreensão, a participação e a transformação do mundo em que vivem. Dessa 

forma, precisamos entender os processos de globalização e suas implicações sobre 

os processos educativos. 

  Santos (2005) afirma que “os processos de globalização mostram-nos que 

estamos perante um fenômeno multifacetado, com dimensões econômicas, socais, 

políticas, culturais, religiosas, jurídicas interligadas de modo complexo”. (SANTOS, 

2005, p.  26) Giddens (2000) lembra que a nossa época é influenciada pelo impacto 

da ciência, da tecnologia e do pensamento racionalista originados na Europa 

setecentista e oitocentista. O autor reforça que  

[...] a globalização não é, exclusivamente um fenômeno de natureza 
econômica. A globalização é política, tecnológica e cultural, além de 
econômica. Acima de tudo, tem sido influenciada pelo progresso dos 
sistemas de comunicação, registrado a partir da década de 1960 [...] 
É, também, um fenômeno interior, que influencia aspectos íntimos e 
pessoais das nossas vidas. Caracterizando o que o autor chama de 
“uma rede complexa de processos (GIDDENS, 2000, p.  22-24). 

 

  Ao pensar nessa rede complexa de processo, as relações sofreram diversos 

abalos, considerando que a própria globalização é uma forma de relação. Segundo 

Giddens, a globalização é, também, “[...] a intensificação de relações sociais 

mundiais que unem localidades distantes de tal modo que os acontecimentos locais 

são condicionados por eventos que acontecem a  muitas milhas de distância e vice e 

versa” (GIDDENS,1990, p.  64). 

  Como vemos, uma das relações abaladas pelos processos de globalização foi 

a empreendida pelo homem com o conhecimento. Duas denominações foram 

atribuídas à atual estrutura social: sociedade da informação e sociedade do 

conhecimento. Destacamos a distinção proposta por Bernard Charlot (2005): 

A informação e o saber não são a mesma coisa: a informação é o 
enunciado de um fato – fato que eu poderia, eventualmente, explorar 
para ganhar dinheiro; o saber começa quando o conhecimento desse 
fato produz sentido sobre o mundo, sobre  a vida, sobre os outros, 
sobre mim mesmo. Dispomos, potencialmente, cada vez mais de 
informações, mas essas informações produzem cada vez menos 
sentido, saber e cultura. (CHARLOT, 2005, p.  139). 
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Observar a distinção entre informação e conhecimento é importante para 

compreender o mundo do trabalho, conforme Hargreaves (2004, p.  31), ao retomar 

o sociólogo americano Daniel Bell (1976), o qual previu a sociedade do 

conhecimento, baseado no mapa traçado sobre a  economia pós-industrial, em que 

a força de trabalho estaria centrada em serviços, ideias e comunicação e afirma 

É uma sociedade de conhecimento em duplo sentido: em primeiro 
lugar, as fontes da inovação são cada vez mais derivadas de 
pesquisa e desenvolvimento [...]em segundo, o peso  da sociedade, 
medido por uma proporção maior do Produto Interno Bruto e uma 
fatia maior do emprego, está cada vez mais localizado no campo do 
conhecimento.( BELL, 1976 apud HAGREAVES, 2004, p. 31)    

 

Evidenciamos que a sociedade, de economia pós-industrial, traz consigo uma 

concepção diferenciada de conhecimento; “nessa sociedade em constante 

transformação e autocriação, o conhecimento é um recurso flexível, fluido, em 

processo de expansão e mudança incessante” (HARGREAVES, 2004, p.  32). Tal 

flexibilidade é, também, um fator determinante do trabalho docente, uma vez que  

[...] podemos colocar a hipóteses de que a condição e a profissão 
docentes estão atualmente em fase de mutação. Essa mutação 
deve-se  ao surgimento de novas definições e à extensão de novos 
usos do conhecimento em nossas sociedades pós-industriais, que 
modificam as missões e os papéis tradicionais da escola em geral e 
dos professores em particular, afetando os fundamentos de sua 
formação e sua competência profissional, bem como as bases do 
“saber-ensinar” (TARDIF, 2009, p.  143). 
 
 

Vemos aí a importância de construir aprendizagens nos alunos, com vistas a 

compreender as mutações e sua intensificação no mundo contemporâneo. No 

Quadro 3.1 a seguir, sintetizamos uma contextualização, considerando dois eixos, 

as concepções de trabalho e docência. 
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Quadro 3.1 - Relações entre tempo histórico e trabalho docente 

Época 

histórica 

 

 

Concepções 

Antiguidade Idade 

Média 

Renascimento Idade 

Moderna 

Idade 

Contemporânea 

Trabalho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valorização 

do trabalho 

teórico ao 

homem livre, 

trabalhos 

manuais 

destinados 

aos escravos. 

 

Valorização 

do trabalho 

manual.  

 

 

 

 

 

 

 

Diminuição 

entre a 

distância da 

valorização do 

fazer e do 

pensar.  

 

 

 

 

 

 

O trabalho é 

produto a 

ser vendido. 

Valorização 

do trabalho 

e não do 

trabalhador 

 

 

 

O homem se 

produz e produz 

os outros, 

transforma a 

natureza. Fonte 

de valor e riqueza, 

ligado a 

tecnologia do 

conhecimento. 

 

 

Trabalho 

docente 

Mestre e  

guia  do 

aluno. 

Vocacional 

– 

controlada 

pela igreja. 

Ação sobre o 

objeto e aluno. 

Mestres de 

ofício e 

aprendizes. 

Concomitância: 

tecnicista, 

construtivista, 

neoliberal, 

reflexivo, 

mediador. 

Quadro-síntese baseado em leituras e estudos das disciplinas do programa. Elaborado pela autora 
Bianca dos Santos Torres, para dissertação de Mestrado – PUC-SP-2011.  

 

  Destacamos, no quadro, como as concepções são alteradas no decorrer da 

história, fomentando mudanças nas instituições ligadas e constituídas pelos eixos 

indicados. Um ponto de destaque é visão do trabalho que se transmuta de algo 

indigno dos homens livres na antiguidade para a fonte de riqueza com base no 

conhecimento. Na contemporaneidade, as alterações no mundo do trabalho 

continuam ocorrendo de forma intensa e veloz, imprimindo uma lógica capitalista e 

neoliberal aos indivíduos e às instituições.  
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  As alterações nos meios de produção influenciam o mundo do trabalho, este 

internamente ligado às instituições escolares.  Tardif nos diz que “[...]  o ensino no 

contexto escolar representa quase três séculos do modo dominante de socialização 

e de formação nas sociedade modernas”. (2001, p.  23). A escola como formadora 

da mão de obra durante o tecnicismo, depois responsável pelo profissional 

adequado e pelo profissional polivalente e crítico da sociedade atual, inserida na 

lógica capitalista neoliberal, mostra-se uma instituição formadora de recursos 

humanos, tão somente, e indivíduos acríticos. Discordamos dessa lógica excludente, 

conforme explicitado por Canário (1997),  mas compreendemos a articulação entre a 

formação e os contextos do mundo do trabalho versus o mercado de trabalho 

representar, hoje, uma problemática central na formação de adultos. 

  Sabemos que é inviável pensar a educação sem estabelecer relações com 

sociedade e com o trabalho. Sabemos ainda que, até a idade moderna, a relação 

trabalhador e objeto era regida pela ação do homem sobre o objeto, sem que este 

pudesse influenciá-lo. Com advento da visão capitalista e a globalização, a 

educação tornou-se um negócio lucrativo, com a influência de grandes grupos 

estrangeiros, contribuindo para a desvalorização do professor, como categoria, 

profissional e classe.  

  No entanto, na contemporaneidade uma complexidade intensa, e o trabalho 

pode ser visto a partir de uma perspectiva menos alienante. Isso porque o processo 

de trabalho é capaz de transformar dialeticamente os atores: objeto, trabalhador e 

condições de trabalho, uma vez que “trabalhar não é exclusivamente transformar um 

objeto em alguma outra coisa, em outro objeto, mas é envolver-se ao mesmo tempo 

numa práxis humana fundamental em que o trabalhador também é transformado por 

seu trabalho” (TARDIF, 2009, p.  28). O processo sociológico do trabalho 

modificando a identidade do homem nos obriga a considerar que a educação e seus 

profissionais são modificados pelas condições de trabalho, bem como os demais 

atores envolvidos, os alunos:  

[...] a construção de novas maneiras de pensar e agir no campo da 
formação profissional contínua aparece  estritamente associadas a 
novas maneiras de organizar os processos de trabalho (CANÁRIO, 
1997, p.  10). 
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3.2 O trabalho docente  

  Faz-se necessário, com a finalidade de aprofundamento, compreendermos a 

essência do trabalho docente subjacente aos processos de formação. 

Fundamentados nos estudos de Tardif (2009), podemos dizer que o trabalho 

docente é um trabalho heterogêneo, constituído de  aspectos formais e informais, 

transitando entre os pólos do trabalho codificado (com aspectos prescritos, rotinas 

elencadas, racional e pouco problemático) e  não codificado (aspectos invisíveis, 

elementos de ambiguidade e contexto social), gerando tensões as quais estruturam 

a identidade dos docentes.  

Essas tensões, esses dilemas, estruturam a identidade docente em 
diversos aspectos e em diferentes níveis, que teremos a ocasião de 
analisar: autonomia e controle na realização da atividade docente, 
burocratização e indeterminação da tarefa, generalidade  dos 
objetivos educativos e rigidez dos programas e recursos didáticos, 
universalidade do mandato e individualidade dos alunos, rotina das 
tarefas e imprevisibilidade dos contextos de ação, relações 
profissionais com os alunos, acompanhadas de um grande 
investimento afetivo e pessoal, etc. (TARDIF, 2009, p. 45) 

 

  Para melhor esclarecer essa perspectiva, trazemos as definições de trabalho 

elencadas por Tardif (2009): 

 Trabalho Material – o objeto pode ser tratado por uma lógica instrumental e 

axiologicamente neutra: ele pode ser desfeito, refeito, consumido, vendido, 

etc. 

 Trabalho Cognitivo – atividade principal; consiste na gestão, manipulação e 

processamento de informações, de dados simbólicos, de conhecimentos;  

 Trabalho Sobre o outro – evoca atividades como instruir, supervisionar, 

servir, ajudar, entreter, divertir, curar, cuidar, controlar, etc. Essas atividades 

se desdobram segundo modalidades complexas e que a intervêm a 

linguagem, a afetividade, a personalidade. Está ligada às relações entre 

pessoas, com suas sutilezas e exigências e capacidades. Estabelecem-se 

relações de poder, o que exige cuidados com as questões da humanidade. 

  Alguns autores defendem a ideia de que a docência é um trabalho 

unicamente cognitivo, todavia, nesta pesquisa, discordamos dessa lógica, uma vez 
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que partimos do pressuposto que devemos observar o trabalho docente como 

atividade humana, descrevendo e analisando as atividades materiais e simbólicas 

dos trabalhadores tais como elas são realizadas nos próprios locais de trabalho.  

Constitui-se uma profissão interativa, um trabalho sobre o outro e a partir do outro; 

“[...] ensinar é trabalhar com seres humanos, sobre seres humanos, para seres 

humanos” (TARDIF, 2009, p.  31). 

   O local de trabalho do professor é a escola, na qual a “escolarização repousa 

basicamente sobre interações cotidianas entre professores e alunos” (TARDIF, 

2009, p.  31).. Um trabalho de interações humanas:  

A docência é um trabalho cujo objeto não é constituído de matéria 
inerte ou símbolos, mas de relações humanas com pessoas capazes 
de iniciativa e dotadas de uma certa capacidade de resistir ou de 
participar da ação dos professores. (TARDIF, 2009, p.  35). 
 
 

  Percebemos o trabalho docente em duas dimensões contraditórias: como um 

trabalho codificado e como um trabalho flexível. Segundo Tardif (2009), codificado 

por ser reconhecido socialmente, executado por um especialista, com formação 

superior e credenciado, que exerce sua função dentro de uma estrutura 

organizacional relativamente estável e uniforme, ou seja, composto por inúmeros 

aspectos formais, codificados e rotineiros. Flexível porque comporta diversas 

incertezas, ambiguidades, diversos elementos e informações indeterminadas e 

imprevistas. “Em suma, o que se pode chamar de aspectos “variáveis”, que 

permitem uma boa margem de manobra aos professores”. (TARDIF, 2009, p.  43).  

  Na concepção de Sacristán (1999),  

O professor, como agente, é sempre intérprete das ideias e das 
propostas; traduz seus conteúdos. O projeto ou ideia é como uma 
partitura para ser lida, porque ao ser realizada pelas ações são 
introduzidas a indeterminação, a autonomia, a criatividade, as 
limitações, a liberdade dos intérpretes. O desenvolvimento do 
currículo por meio das ações sempre faz dele um projeto flexível. ( 
SACRISTÁN, 1999, p.  64). 

 

  As especificidades descritas sobre o trabalho docente introduzem a análise  

de outro aspecto de grande importância: as condições do trabalho docente brasileiro 

na contemporaneidade. Assim, refletimos sobre algumas características próprias da 
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atividade de ensino e o novo modelo socioescolar existente, por acreditar que são 

pontos constituintes do âmbito ou dos espaços do trabalho de docência.   

  Outro aspecto do ensino converge com a noção de “universais”  formulada 

por Charlot (2005): “[...] entendo por (universais da situação de ensino) 

características que estão relacionadas à própria natureza da atividade e da situação 

de ensino, quaisquer que sejam, aliás, as especificidades sociais, culturais, 

institucionais dessa situação” (CHARLOT, 2005, p.  75).  Enfatizamos alguns 

“universais” descritos por Charlot (2005):  

 A educabilidade é um postulado de qualquer situação de ensino; inserida em 

uma dialética de interioridade e exterioridade, isto é, “cada um se educa por 

um movimento interno, o que só pode ser feito porque ele encontra um 

mundo humano já aí, que o educa” (p.  76); 

 O desejo e o envolvimento são fundamentais para aprendizagem. “ninguém 

pode aprender sem uma atividade intelectual, sem uma mobilização pessoal, 

sem fazer uso de si”. Portanto, “o professor não produz saber no aluno, ele 

realiza alguma coisa (uma aula, a aplicação de um dispositivo de 

aprendizagem, etc.) para que o próprio aluno fala o que é essencial, o 

trabalho intelectual” (p.76). 

 A educação supõe uma relação com o Outro, já que não há educação sem 

algo de externo àquele que se educa. “Aquele Outro é um conjunto de 

valores, de objetos intelectuais, de práticas, etc.; é também um outro ser 

humano (ou vários)” (p. 77). 

 O ser humano se humaniza apropriando-se apenas de uma parte do 

patrimônio humano, a que o faz se tornar um ser humano de tal época, de tal 

sociedade e mesmo de tal classe social. O ensino não transmite “o” 

patrimônio humano, ele transmite uma parte destes, em formas específicas. 

“A educação é um triplo processo de humanização(tornar-se um ser 

humano), de socialização ( torna-se membro de tal sociedade e de 
tal cultura) e de singularização ( torna-se um sujeito original, que 
existe em um único exemplar – independentemente de sua 
consciência como tal). As três dimensões do processo são 
indissociáveis: não há ser humano que não seja social e singular, 
não há membro de uma sociedade senão na forma de um sujeito 
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humano, e não há sujeito singular que não seja humano e 
socializado” (CHARLOT, 2005, p. 78) 
 

 
 O professor ensina gerido por uma lógica racional de uma instituição. Porém,   

“[...] por sua própria natureza, o ato de ensino implica uma outra 
lógica: o professor não pode gerir racionalmente um ato cujo sucesso 
depende da mobilização pessoal do aluno, mobilização cujas forças 
são sempre um tanto obscuras”.(CHARLOT, 2005, p. 78). 
 
 

  Os “universais” destacados retomam alguns pontos já discutidos 

anteriormente, enfatizamos que os professores estão inseridos em situações de 

trabalho geradoras de tensões, as quais exigem dos profissionais  capacidades, 

qualidades, técnicas, competências para ação e intervenção durante a prática  

docente  cotidiana.   

  Charlot (2005) salienta que, além das características da própria atividade, a 

sociedade contemporânea vem instaurando um modelo socioescolar contraditório ao 

discutir três princípios: a abertura do ensino aos alunos que, outrora, não teriam 

acesso; o estreitamento do vínculo entre nível de escolaridade do indivíduo e seu 

nível de inserção profissional e a exigência do sucesso escolar de todos os alunos.  

Acreditamos que cada um desses princípios são essenciais ao processo de 

democratização e universalização da educação escolar, porém o autor nos alerta  

que 

Cada uma dessas três evoluções representa, em si, um progresso da 
democracia: é democrático abrir o ensino a todos; atribuir os 
empregos de acordo com os diplomas, e não em função de relações 
sociofamiliares; considerar que qualquer aluno tem direito ao 
sucesso escolar. O problema é que esses três princípios não são 
compatíveis. [...] Dois a dois , tais princípios são compatíveis, mas 
não os três simultaneamente, é preciso sacrificar um (CHARLOT, 
2005, p.  79-80). 
 
 

  Com o acréscimo dessas reflexões sobre o modelo socioescolar, percebemos  

o aumento da complexidade do trabalho docente, o qual se mostra 

[...] um espaço privilegiado para a compreensão das transformações 
atuais no mundo do trabalho, por se constituir uma profissão de 
interações humanas que objetiva mudar ou melhorar a situação das 
pessoas, qual seja, um trabalho interativos e reflexivos com as 
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pessoas, sobre as pessoas e para as pessoas (FELDMAN, 2009, p.  
76). 

 

  Tendo em vista a incompatibilidade entre os três princípios apresentados,  

inferimos da situação a necessidade de se criarem novos projetos dentro das 

unidades escolares que busquem articular  as  dimensões de forma a não ferir os 

princípios de uma educação democrática. Evidenciamos a Educação Básica, 

especificamente o Ensino Fundamental II, tal como constituído, não é suficiente para 

dar contar dessas dimensões. O ensino em sala de aula está limitado pelas 

especificidades do trabalho docente, sobrecarregando o professor de 

responsabilidades nas escolhas das dimensões propostas.  

  Assim sendo, a educação básica, especialmente o nível fundamental II, 

depende de  projetos articuladores, capazes de propor a articulação em pares, 

conforme destaca Charlot (2005), dando conta das especificidades subjugadas no 

cotidiano da sala de aula. Nesse sentido, consideramos o Projeto Tutoria um modelo 

de projeto articulador, apoiando o professor e o aluno. 

  A cooperação de projetos articuladores minimiza, mas não elimina, o desafio 

do professor de construir a articulação entre tensões, relações e condições de 

trabalho, relações de poder e organização social e escolar. O docente precisa ser 

concebido como ator e não como mero agente de um processo pensado e imposto 

por poderes exteriores à unidade escolar. Logo, pensamos que ser professor é 

vencer o desafio de articular a dupla faceta da ação educativa: ser sujeito e estar 

sujeito, delinear e conquistar contextos formativos, requerer a articulação entre 

teoria e prática e criar situações para a reflexão sobre a sua ação e sua formação.  

  Lembremos Dewey, para quem o “pensamento reflexivo faz um ativo, 

prolongado exame de toda crença ou espécie hipotética de conhecimento, exame 

efetuado à luz dos argumentos que a apoiam e das conclusões a que chega” (1979, 

p.  18). Lembremos também Schön (1990), ao afirmar que  os professores estão 

sujeitos a situações que apresentam características únicas, desta forma os mesmos 

devem dar respostas únicas, sendo assim  o profissional será competente  ao 

possuir capacidades, que o autor chama de autodesenvolvimento reflexivo.   

 Baseando-nos nas ideias apresentadas, descrevemos a conjuntura da 

sociedade contemporânea, com as alterações nos meios de produção, exigindo 

profissionais simultaneamente especialistas e polivalentes, possuidores de 
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competências e habilidades exigidas pelo mercado de trabalho. Os sistemas de 

ensino configuram-se em uma lógica contraditória, baseada em três princípios 

democráticos, porém incompatíveis de forma simultânea, deixando a cargo da 

escola e, sobre os ombros do professor e toda a especificidade do trabalho docente, 

a associação dos mesmos da melhor forma possível. Assim sendo, torna-se 

evidente a necessidade da formação competente desse profissional, tema a ser 

debatido no próximo tópico. 

 

3.3 Formação de professores: em que perspectiva 

 

 Não há questionamento sobre a importância dos processos de formação de 

professores, no entanto precisamos definir em que termos dialogamos  ao longo 

desse trabalho, dessa forma traçamos  alguns pontos de ancoragem  que iluminam   

esta discussão. 

  Considerando o fenômeno de inacabamento do ser humano, exposto pelo 

conceito antropológico de que “nascer é entrar, inacabado, em um mundo que já 

está aí” (CHARLOT, 2005, p.  76), a educação apresenta-se fator imprescindível à 

condição humana. Ademais, a construção de uma profissão exige um processo 

educativo, de formação. 

 A formação, tomada de forma geral, e a formação de professores estão 

suscetíveis a múltiplas concepções. Segundo Garcia (1999), 

O conceito de formação é geralmente associado a alguma 
actividade, sempre que se trata de formação para algo(Honoré, 
1980). Assim, a formação pode ser entendida como uma função 
social de transmissão de saberes, de saber-fazer ou do saber-ser 
que se exerce em benefício do sistema socioeonómico, ou da cultura 
dominante. A formação também pode ser entendida como um 
processo de desenvolvimento e de estruturação da pessoa que se 
realiza com duplo efeito de uma maturação interna e de 
possibilidades de aprendizagem, de experiência dos sujeitos. Por 
último, é possível falar-se da formação como instituição, quando nos 
referimos  à estrutura organizacional que planifica e desenvolve 
actividade de formação (Flerry, 1991). A formação pode adoptar 
diferentes aspectos conforme se considera o ponto de vista do 
objecto (a formação que se oferece, organizada, exteriormente ao 
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sujeito), ou a do sujeito ( a formação que se activa como iniciativa 
pessoal). (GARCIA, 1999, p.  19). 

   

  Garcia destaca ao longo do seu trabalho a existência de um forte componente 

pessoal na formação,  

[...] que se liga a um discurso axiológico referente a finalidades, 
metas e valores e não meramente técnico ou instrumental”(p. 19). 
Desta forma, acreditamos que o processo de formação de 
professores inclui duas dimensões  de “preparação e de 
emancipação profissional do docente para realizar crítica, reflexiva e 
eficazmente um estilo de ensino que promova uma aprendizagem 
significativa nos alunos e consiga um pensamento-acção inovador, 
trabalhando em equipa com os colegas para desenvolver um projecto 
educativo comum” (Medina & Rodriguez apud Garcia, 1999, p.  23). 

 

  O autor conceitua da seguinte maneira a formação de professores: 

A Formação de Professores é a área de conhecimento, investigação 
e de propostas teóricas e prática que, no âmbito da Didáctica e da 
Organização Escolar, estuda os processos através dos quais os 
professores – em formação ou em exercício – se implicam 
individualmente ou em equipa, em experiências de aprendizagem 
das quais adquirem ou melhoram os seus conhecimentos, 
competências e disposições, e que lhes permite intervir  
profissionalmente no desenvolvimento do seu ensino, do currículo e 
da escola, com o objectivo de melhor a qualidade da educação que 
os alunos recebem (GARCIA, 1999, p.  26). 
 
 

  Com base nesses conceitos, podemos sublinhar dois elementos 

interessantes: o fator pessoal da formação, integrante de um processo de 

profissionalização do professor, e o fator profissional, a formação como um processo 

para habilitar a intervenção na própria prática visando a melhorar o trabalho. 

Observamos, na pesquisa, que a formação de professores tem sua finalidade 

internamente ligada à prática docente, a fim de melhorar a qualidade do ensino a 

aprendizagem dos alunos. Em virtude disso, o processo de formação docente deve 

considerar os fatores pessoal e profissional articulados às dimensões de 

desenvolvimentos destacadas por Nóvoa (1997):  

Desenvolvimento pessoal – produzir para a vida do professor, 
desenvolvendo a visão crítico-reflexiva, pensamento autônomo e 
dinâmica de auto-formação. Possibilitando a  construção de  redes 
coletivas de trabalho.Desenvolvimento organizacional – produzir 
na escola ( ação docente).  Desenvolvimento profissional – 
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produzir para a profissão docente. Práticas de formação que tomem 
como referência as dimensões coletivas, buscando  a emancipação 
profissional e consolidação da “profissão  que é autônoma  na 
produção de seus saberes e dos seus valores (1997, p.  27). 

  

  Ao pensamos o desenvolvimento desses aspectos, devemos levar em conta o 

modo de formação de professores, o qual não acontece de forma autônoma e 

espontânea; constitui-se um processo ao longo da história, influenciado pelas 

transformações da sociedade. Ao longo dos anos, alguns modelos de formação 

forma implantados, dentre os quais enfatizamos dois, baseados nos estudos de 

Tardif (2001), o modelo tradicional e o modelo atual de formação profissional de 

professores.  

   O primeiro, modelo tradicional, foi concebido com vistas à transmissão de 

conhecimentos científicos, dissociado da escola como um modelo de referência para 

a formação de professores:  

[...] os formadores dos docentes afastam-se  da escola e concebem 
uma formação em circuito fechado, baseada em pedagogias 
experimentais, sem verdadeiro enraizamento  escolar, ou ainda em 
trabalhos em ambientes artificiais, tais como laboratórios e locais de 
pesquisa. (TARDIF,2001, p. 21).  
 
 

  Esse modelo, surgido nos anos de 1950 e 1960, predominou na educação até 

meados dos anos 1980, associado à concepção de trabalho contemporânea. No 

final da década de 80, várias reformas educacionais trouxeram a profissionalização 

como conceito chave da formação de professores, a qual estava “[...] 

essencialmente centrada no comprometimento com uma prática reflexiva e 

aquisição de saberes e competências reagrupados em referenciais retidos da 

análise da prática docente” (TARDIF, 2001, p.  23).   

  O modelo atual de formação profissional de professores concebe o ensino 

como uma atividade profissional; logo, 

[...] os profissionais, os docentes são aqui considerados como 
praticantes reflectidos ou “reflexivos”,  capazes de deliberar sobre as 
suas próprias práticas, de as objectivar e partilhar, melhorá-la e 
introduzir inovações susceptíveis de acrescentar a sua eficácia. 
(TARDIF, 2001, p. 23). 
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  Esse modelo de formação baseada na profissionalização do professores se 

fez necessário em resposta à proletarização instaurada pela sociedade regida pelas 

princípios neoliberais da contemporaneidade.  Antonio Nóvoa cita Ginsburg ao 

explanar sobre as duas formas antagônicas a influenciar a profissão docente: 

A profissionalização é um processo através do qual os 
trabalhadores melhoram o seu estatuto, elevam os seus rendimentos 
e aumentam seus poder/autonomia, ao invés da proletarização 
provoca a degradação do estatuto, dos rendimentos e do 
poder/autonomia (GINSBURG, p 335 1990 apud NÓVOA, 1997). 

 

  Portanto, como destacado anteriormente, a formação de professores deve 

permitir o desenvolvimento pessoal, organizacional e profissional, e o trabalho 

docente deve ser um todo complexo e tensionado, baseado nas relações e 

interações humanas. Importante atentarmo-nos que, subjacentes ao conceito de 

formação de professores, estão determinados princípios, expostos por Garcia 

(1999): 

 A formação de professores  um processo contínuo, constituído por fases, mas 

contínuo ao longo da carreira “[...] o desenvolvimento profissional é um 

aprendizagem contínua, interactiva, acumulativa, que combina uma variedade 

de formatos e aprendizagens” (FULLAN , 1987 apud GARCIA, 1999, p.  27).  

 A necessidade de integração da formação de professores  em processos de 

mudança, inovação e desenvolvimento curricular.  

 A necessidade de articular a formação de professores com o desenvolvimento 

organizacional da escola, lembrando que “[...] é a formação que adotar como 

problema e referência o contexto próximo dos professores aquela que tem 

maiores possibilidades de transformação da escola. (GARCIA, 1999, p.  28).  

 A integração entre a formação de professores em relação aos conteúdos 

acadêmico e disciplinares e a formação pedagógica dos professores.   

 A integração teoria e prática, num processo de construção da teoria a partir 

de posições centradas sobretudo na prática.  

 A procura por um equilíbrio entre a formação recebida pelo professore e o tipo 

educação que lhe será cobrada.   
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 A importância da individualização como parte integrante do processo de 

formação de professores. O princípio de individualização não é baseado nos 

interesses pessoais dos participantes, mas, sim no conhecimento das 

características pessoais, cognitivas, contextuais de cada professor, ou do 

grupo, para que a formação seja adaptada ao contexto em que estes 

trabalham, fomentando a participação e reflexão.  

 Os processos de formação devem considerar os professores como sujeitos 

capazes de gerar conhecimento e de valorizar o conhecimento desenvolvido 

por outros, devem estimular a indagação e a reflexão.  

Para Garcia, esses princípios devem ser subjacentes às concepções, 

paradigmas, orientações conceituais e/ou perspectivas da formação de professores, 

pois variam e organizam-se conforme a concepção de professor definida e segundo 

as fases do processo de formação de professores: fase pré-treino, fase de formação 

inicial, fase de iniciação e fase de formação permanente (GARCIA, 1999).  

 Discutimos, neste trabalho, a formação contínua de professores, a qual se dá 

após a fase de formação inicial, a partir do momento em que o professor está 

inserido no contexto de trabalho, na escola. 

 

3.4 Formação contínua de professores: espaços possíveis 

 

  Ao retomarmos os pontos discutidos, observamos ser o professor um 

profissional cujo trabalho é heterogêneo, complexo, tenso e que exige o 

desenvolvimento de articulação e a dinamização de situações codificadas, flexíveis 

e/ou contraditórias. Importante lembrarmos que o objeto de trabalho deste 

profissional é outro ser humano e, conforme Feldmann (2008),  

[...] o trabalho docente mostra-se um espaço privilegiado [...] por se 
constituir em uma profissão de interações humanas, que objetiva 
mudar ou melhorar a situação humana das pessoas. É um trabalho 
interativo e reflexivo com pessoas, sobre pessoas e para as pessoas. 
(FELDMANN, 2008, p.  172). 
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  Para o trabalho docente com tais as especificidades, a formação contínua 

deve ser  

[...] entendida como uma dimensão de reconstrução permanente da 
identidade pessoal e profissional não pode mais ser vista como um 
processo de acumulação de conhecimentos dispostos de forma 
estática ( cursos, teoria, técnicas), desvinculados da concepção e da  
análise da cultura escolar na qual os professores interatuam. Nessa 
perspectiva o processo de formação contínua de professores 
caminha junto com a construção e reconstrução da cultura escolar. 
Dentre os seus vários atributos, revela a importância do 
desenvolvimento pessoal e profissional mesclados pela dimensão 
coletiva do ensinar e do aprender, pela autonomia compartilhada 
entre os educadores envolvidos. ( FELDMANN, 2008, p.  172). 

 

  Complementar, segundo Nóvoa (1999) é necessário consolidar práticas de 

partilha profissional e de colaboração interpares, uma vez que a complexidade do 

trabalho docente impõe a formação contínua e a observância dos princípios 

subjacentes ao processo de formação.  Devem ser articulados os espaços de 

formação com a cultura escolar, cuja dimensão coletiva constitui-se elemento 

integrante desse processo.  Desta forma, acreditamos que  

[...] as pessoas não nascem educadores, se tornam educadores, 
quando se educam com o outro, quando produzem a sua existência 
relacionada com a existência do outro, em um processo permanente 
de apropriação, mediação e transformação do conhecimento 
mediante um projeto existencial e coletivo de construção humana. 
(FELDMANN, 2009, p72) 

 

  Segundo Nóvoa (1999), enfatizando a afirmação de Feldmann: 

É preciso inscrever rotinas de funcionamento, modos de decisão e 
práticas pedagógicas que apelem à co-responsabilização e à partilha 
entre colegas. É fundamental encontrar espaços de debate, de 
planificação e de análise, que acentuem a troca e a colaboração 
entre os professores. (NÓVOA, 1999, p.  16) 

    

  Ao valorizarmos a construção coletiva do conhecimento pessoal e 

profissional, entendemos a prática docente como um campo de análise e de 

formação, delimitando o espaço de construção do trabalho e da formação contínua : 

a escola.   
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  Nesse espaço coletivo de construção de conhecimento, a escola, devem ser 

articuladas as dimensões de desenvolvimento pessoal, profissional e organizacional 

do docente.  Nóvoa (1997) nos alerta sobre um recorrente esquecimento em relação 

ao desenvolvimento pessoal do professor, criando-se um descompasso, ao, 

também, desvalorizar a articulação entre a formação e os projetos da escola. Para 

ele, “Estes dois „esquecimentos‟ inviabilizam que a formação tenha eixo de 

referência o desenvolvimento profissional do professor, na dupla perspectiva do 

professor individual e do coletivo docente” (NÓVOA, 1997, p.  24). 

  Sendo assim, a dimensão profissional perpassa a dimensão pessoal e 

coletiva do docente, o “[...] professor é uma pessoa. E uma parte importante da 

pessoa é professor”. (NIAS, 1991 apud NÓVOA, 1997, p.  25).  Em vista disso, 

mostra-se urgente a criação de espaços de interação entre as dimensões discutidas, 

a fim de permitir ao docente a apropriação e significação dos processos de 

formação.  

  Garcia (1999) apresenta em seu estudo o que chama de dimensão pessoal 

da mudança, ou seja, o impacto que a mudança ou inovação pode ter nas crenças e 

valores dos professores. A aceitação e a mudança em crenças e valores só 

acontecem quando os professores percebem resultados positivos na aprendizagem 

dos alunos. Interessante que os fatores de resistência às mudanças são 

desconstruídos diante elementos que afetam e influenciam pessoalmente o 

professor, “[...] é necessário entender a mudança e inovação como um processo de 

aprendizagem e de desenvolvimento pessoal e profissional no qual os professores 

se implicam como pessoas adultas” (GARCIA, 1999, p.  49).   

  Compreender a dimensão de desenvolvimento pessoal é fundamental para 

compreender como o professor aprende e se envolve nos processos de formação 

continuada, como um adulto dotado de saberes e experiências. A aprendizagem do 

professor é motivada por alguns fatores, destacamos dois de suma importância ao 

nosso trabalho. “Primeiro, os professores geram conhecimento prático a partir da 

sua reflexão sobre a experiência e segundo, a aprendizagem do professor deve ser 

a partir de ou ter em conta problemas e necessidades percebidos pelos próprios 

professores”. ( GARCIA, 1999, p. 55). 
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  Nessa perspectiva, evidenciamos um olhar para dentro da unidade escolar, 

Nóvoa (1997) afirma existir uma codependência entre a escola, professores e 

mudanças:  

[...] as escolas não podem mudar sem o empenhamento dos 
professores; estes não podem mudar sem uma transformação das 
instituições em que trabalham. O desenvolvimento profissional dos 
professores tem  de estar articulado com as escolas e os seus 
projectos. ( NÓVOA, 1997, p.  28). 
 
  

  Acreditamos que a construção coletiva, participativa e corresponsável do PPP 

caracteriza-se como “mola propulsora” da formação contínua em serviço. Feldmann 

(2008) reforça a importância da mudança nas instituições, a qual 

[...] é inerente à formação e atuação docente viver projetos 
educativos, institucionais, que, por sua vez, são também políticos e 
sociais. Nessa inter-relação são geradas as possibilidades de se 
educar o outro junto com o outro. ( FELDMANN, 2008, p.  171). 
 
 

  Os fatores observados destacam a estreita ligação entre o processo de 

formação contínua de professores e os projetos existentes nas instituições. Assim 

sendo, a existência de um espaço-tempo destinado à formação contínua no 

ambiente escolar é essencial, porque a formação contínua em serviço transpassa o 

espaço das HTPCs, transformando-se em cultura da escola, tornando a unidade 

escolar um espaço-tempo no qual todos ensinam e aprendem. 

 

3.5 Formação Contínua: espaço HTPC 

 

  Conforme a legislação educacional (LDBEN/1996), a formação continuada 

docente é um direito, determinado no Título VI - Dos profissionais  da Educação. A 

lei prevê que a formação dos profissionais da educação terá como fundamentos: 

“[...] I- a associação entre teoria e prática, inclusive  mediante a capacitação em 

serviço; II- aproveitamento da formação e experiências anteriores em  instituições de 

ensino e outras atividades”.  As especificações  trazidas nos artigos 61º a  67º - 

LDBEN/1996, sobre a formação dos profissionais da educação, regulamentam os 

processos de formação no Brasil.  
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  No estado de São Paulo, as HTP (horas de trabalho pedagógico) foi instituído 

pela SESP no trabalho do magistério durante o governo Covas, em 1985, após anos 

de reivindicações dos professores. Em 1998, com o fim do projeto de Escola Padrão, 

a HTP tornou-se HTPC (hora de trabalho pedagógico coletivo), obrigatória a todos 

os professores do Ensino Fundamental e Ensino Médio. 

  As HTPCs foram criadas com a finalidade de ser um espaço para o  

desenvolvimento dos projetos da unidade escolar e à formação contínua em serviço 

dos docentes e são inseridas nas jornadas  de trabalho dos  docentes, conforme as 

especificações nas jornadas docentes descritas no artigo 10º da Lei Complementar 

836/97, a qual determina:  

A jornada semanal de trabalho do docente é constituída de horas em 
atividades com alunos, de horas de trabalho pedagógico na escola e 
de horas de trabalho pedagógico em local de livre escolha pelo 
docente, a saber:   
I - Jornada Básica de Trabalho Docente, composta por: 
a) 25 (vinte e cinco) horas em atividades com alunos; 
b) 5 (cinco) horas de trabalho pedagógico, das quais 2 (duas) na 
escola, em atividades coletivas, e 3 (três) em local de livre 
escolha pelo docente; 
II - Jornada Inicial de Trabalho Docente, composta por: 
a) 20 (vinte) horas em atividades com alunos; 
b) 4 (quatro) horas de trabalho pedagógico, das quais 2 (duas) 
na escola, em atividades coletivas e 2 (duas) em local de livre 
escolha pelo docente. (SÃO PAULO, 1997). 

 

 Dentro de cada jornada de trabalho determinada pela legislação, existe um 

número específico de horas de trabalho pedagógico, um percentual de trabalho 

pedagógico coletivo na unidade escolar e outro percentual de horas em local livre. 

As HTPCs são expedientes destinados às atividades pedagógicas e  formação 

contínua docente, por meio de estudos sobre as múltiplas concepções de educação, 

metodologias de ensino e legislações educacionais vigentes entre outros assuntos, 

conforme o artigo 13º da Lei Complementar 836/97: 

As horas de trabalho pedagógico na escola deverão ser utilizadas 
para reuniões e outras atividades pedagógicas e de estudo, de 
caráter coletivo, organizadas pelo estabelecimento de ensino, bem 
como para atendimento a pais de alunos. 
Parágrafo único - As horas de trabalho pedagógico em local de livre 
escolha pelo docente destinam -se à preparação de aulas e à 
avaliação de trabalhos dos alunos. (SÃO PAULO, 1997) 
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     O objetivo das HTPCs é garantir aos docentes participantes o 

aprimoramento de sua formação inicial, a partir do debate profícuo acerca dos temas 

cotidianos do exercício do magistério e dos projetos da unidade escolar. O 

aprimoramento contínuo do grupo docente promove o envolvimento e a 

preocupação destes agentes para com o aperfeiçoamento do Projeto Político 

Pedagógico, na aprendizagem dos alunos, além dos resultados da escola nas 

avaliações internas e externas. Tudo isso concorre para que os caminhos e ações a 

serem desenvolvidas pela escola sejam provenientes de decisões coletivas e 

conscientes.  

  Percebemos que a otimização dos estudos desenvolvidos nas HTPCs é 

extremamente necessária, pois o contrário representaria o cumprimento burocrático 

e pouco eficiente de horas na escola, além do descumprimento da legislação 

vigente. Percebemos também, durante a pesquisa, que a importância da formação 

contínua de professores no espaço escolar não é somente garantida legislações 

estaduais e federais, mas defendida e justificada por diversos teóricos, os quais 

reforçam o que discutimos ao longo do capítulo.  

  Nóvoa (1992 e 1995) apresenta preocupações sobre como e onde se forma 

os formadores, quando levanta a pergunta clássica: “Quem forma o formador?”, e o 

próprio estudioso responde: “[...] formar é sempre formar-se”, colaborando para o 

princípio da autoformação, na qual realiza-se na interação com o outro, professor, 

colegas ou alunos.  Afirmando que a formação e a autoformação  é um  processo  

sócio-político, nada atemporal ou descontextualizado desta forma  Nóvoa (1995) diz: 

“[...] é no espaço de cada escola, em torno de problemas pedagógicos ou educativos 

reais, que se desenvolve a verdadeira formação do professor”. (NÓVOA, 1995, p.29) 

  A formação contínua como um processo sociopolítico, ocorrendo na interação 

com o outro, propicia a construção coletiva dos saberes necessários. Segundo Tardif 

(2002), os saberes são plurais, formados pelos saberes da formação profissional, 

saberes disciplinares, saberes curriculares e saberes experienciais. Para o autor, o 

profissional da docência é 

[...] alguém que deve conhecer sua matéria, suas disciplina e seu 
programa, além de possuir certos conhecimentos relativos às 
ciências da educação e à pedagógica e desenvolver um saber 
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prático baseado em sua experiência cotidiana com os alunos. 
(TARDIF, 2002, p.  65). 
 
. 

  Compreendemos que a formação contínua  deve ter um espaço constituído 

dentro da unidade escolar, que considere as dimensões  de desenvolvimento 

pessoal,  profissional, organizacional do docente, observando-o como um ser 

produtor de conhecimento,  dotados de saberes, valores e crenças. Estes, por sua 

vez, alteram-se, motivados por problemas reais em seu contexto de trabalho e/ou  

resultados positivos no desenvolvimento da aprendizagem de seus alunos.  

   Nesse sentido, entendemos positiva a análise do Projeto Tutoria, conforme 

exposto no próximo capítulo. O projeto em questão partiu do contexto escolar, e as 

respostas vieram das discussões e das ações dos docentes. Os dados resultantes 

apontaram a necessidade de formação contínua destinada e específica para o 

desenvolvimento do projeto. Assim, podemos comprovar na pesquisa alguns pontos 

discutidos ao longo desse capítulo, como apresentamos nos capítulos seguintes. 
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4 FORMAÇÃO CONTÍNUA E TUTORIA: PERCURSO 

METODOLÓGICO 

 

Eu quase que nada sei. Mas desconfio de muita coisa.  
O senhor concedendo, eu digo: para pensar longe,  

sou cão mestre – o senhor solte em minha frente uma ideia ligeira,  
e eu rastreio essa por fundo de todos os matos, amém!” 

(GUIMARÃES ROSA, 2001,p. 31) 

 

  Realismos esta pesquisa com vistas a entender a construção de 

conhecimento sobre o processo de formação contínua, sua dinâmica e sua 

funcionalidade pela perspectiva de uma prática inclusiva de tutoria realizada em uma 

escola da rede pública do ensino paulista. Consideramos a formação contínua e a 

tutoria como meio para superação do fracasso escolar, o que constatamos dentro da 

EE Clarice Lispector, sendo a pesquisa autorizada pelo Comitê de Ética sob o 

número de registro 382/2001.  

  Na perspectiva de que a pesquisa é um elemento capaz de organizar 

reflexões construtivas de conhecimento, defendemos uma abordagem reflexiva 

sobre a metodologia de pesquisa. Franco (2005) considera que  

[...] a metodologia deve ser concebida como um processo que 
organiza cientificamente todo movimento reflexivo, do sujeito ao 
empírico e deste ao concreto, até a organização de novos 
conhecimentos, que permitam uma nova 
leitura/compreensão/interpretação do empírico inicial. Denomino esta 
concepção de metodologia reflexiva reafirmando, conforme Vieira 
Pinto (1985), as necessárias articulações entre ciência e existência, 
uma vez que, o pensamento teórico não existe desligado do plano 
objetivo, desligado da prática, ou sem utilidade para esta [...] 
(FRANCO, 2005, p.  47).  

 

  A metodologia não é um rol de procedimentos a seguir, mas um exercício 

crítico e reflexivo, cujo objetivo é a investigação das motivações e ações da prática 

educativa escolar em relação a educar a diversidade. Destacamos, por este 

enfoque, a concepção de que 

[....] a metodologia funcione como cientificizadora dos movimentos 
reflexivos do sujeito na práxis investigativa, em perfeita articulação 
com o sujeito da práxis educativa, buscando  compreender as 
mediações que permitiram a construção dos saberes construídos em 
processo (FRANCO, 2005, p. 49). 
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  Ressaltamos que o processo de construção da pesquisa é determinado por 

“[...] um trabalho de pesquisa e de reflexão que é pessoal, autônomo, criativo e 

rigoroso”. (SEVERINO, 2007, p. 27). Severino afirma ser o trabalho pessoal por 

exigir envolvimento do pesquisador, tornando o objetivo da pesquisa parte da sua 

vida, na perspectiva de avaliação da relevância da temática e significação dos 

problemas abordados pelo pesquisador. Isto é, “[...] a escolha de um tema de 

pesquisa, bem como a sua realização, necessariamente é um ato político.” (op. cit.g, 

p. 215). O trabalho docente também é autônomo, consoante Severino, na medida 

em que existe “[...] a capacidade de um inter-relacionamento enriquecedor, portanto 

dialético, com outros pesquisadores, com os resultados de outras pesquisas, e até 

mesmo com os fatos” (idem, ibidem). Deve ainda ser criativo, na perspectiva de 

fazer “[...] convergir estes dois vetores (criatividade e métodos) de modo que os 

resultados possam ser portadores de descobertas e de enriquecimento” (op. cit., p. 

218). Ademais, Severino afirma que o trabalho deve ser rigoroso, no sentido da 

exigência da logicidade e da competência. 

  As considerações apontam a pesquisa como um processo dialético, no qual 

se “[...] vê a reciprocidade sujeito/objeto eminentemente como uma interação social 

que vai se formando ao longo do tempo histórico” (SEVERINO, 2007, p. 116). 

Fundamentadas nisso, optamos por uma abordagem qualitativa, a qual implica “[...] 

uma partilha densa com pessoas e locais  que constituem objetos de pesquisa, para 

extrais desse convívio os significados visíveis e latentes que somente são 

perceptíveis  a uma atenção sensível.” (CHIZZOTTI, 2008, p. 28). 

  Neste trabalho, de forma concomitante e complementar, utilizamos a pesquisa 

bibliográfica para a construção dos referenciais teóricos que subsidiaram a 

compreensão dos dados coletados. Retomamos leituras das disciplinas do programa 

de pós-graduação Educação: Currículo da Pontifícia  Universidade Católica e São 

Paulo, e utilizamos outros autores que discutem a formação contínua  de 

professores em diversas  perspectivas e contextos. 
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4.1 Características da  abordagem qualitativa 

 

  Bodgan e Biklen (1994) definem  a investigação qualitativa possuidora de 

cinco características: 

 
1.Na investigação qualitativa a fonte directa de dados é  o ambiente 
natural, constituindo o investigar o  instrumento principal; 2.A 
investigação qualitativa é descritiva; 3.Os investigadores qualitativas 
interessam-se mais pelo processo do que simplesmente pelos 
resultados ou produtos; 4. Os investigadores qualitativos tendem a 
analisar os seus dados de forma indutiva; 5.O significado é de vital 
importância na abordagem qualitativa. (BIKLEN E BOGDAN, 1994, p. 
47-50). 

 

  Construímos uma pesquisa de cunho qualitativo com objetivo de aproximação 

com o contexto da escola,  dos professores e do projeto desenvolvido, optamos por 

essa abordagem em virtude da singularidade da situação,  André (2005)  destaca  

“[...] a unidade é escolhida porque representa por si só um caso digno de ser 

estudado, seja porque é representativo de muitos outros casos, seja porque é 

completamente distinto de outros casos”. (ANDRÉ, 2005, p.16) 

  A questão singularidade sobressai-se no trabalho de pesquisa, uma vez que o 

Projeto Tutoria desenvolvido na unidade escolar não é uma prática sistematizada na 

rede pública estadual paulista. Como informamos anteriormente, foi um projeto 

criado e desenvolvido pela unidade escolar.  Considerando tal singularidade o 

objetivo da pesquisa de analisar as concepções sobre a tutoria e formação de 

professores, focalizamos a metodologia em análise de conteúdo. Segundo Franco 

(2008, p. 24-25): 

 
Toda comunicação é composta por cinco elementos básicos: uma 
fonte ou emissão; um processo codificador que resulta em uma 
mensagem e se utiliza de um canal de transmissão; um receptor, ou 
detector da mensagem e seu respectivo processo decodificador. À 
clássica formulação dessas questões “quem diz o que, a quem, com 
e com que efeito?” acrescentaríamos uma a mais: “Por que?”. Cada 
uma dessas questões pode ser considerada, em termos de uma 
pesquisa planejada, para três diferentes propósitos. [...] Já quando, 
partindo de uma mensagem, procuramos indagações acerca de 
“quem” e do “por que” de determinado conteúdo, estamos 
trabalhando com o ponto de vista do produtor. (FRANCO, 2008, p. 
24). 
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  Nesse caso, Franco destaca três pressupostos básicos para o enfoque 

escolhido: 

 
1. Toda mensagem falada, escrita ou sensorial contém, 
potencialmente, uma  grande quantidade de informações sobre seu 
autor: suas filiações teóricas, concepções de mundo, interesses d 
classe, traços psicológicos, representações sociais, motivações, 
expectativas, etc.  
2.  O produtor/autor é antes de tudo um selecionador e essa seleção 
não é arbitrária.Da multiplicidade de manifestações da vida humana, 
seleciona o que considera mais importante para “dar o seu recado” e 
as interpreta de acordo com seu quadro de referência. Obviamente, 
essa seleção é preconcebida. Sendo o produtor, ele próprio, um 
produto social, está condicionado pelos interesses de sua época, ou  
da classe a que pertence. E, principalmente, ele é formado no 
espírito de uma teoria da qual passa a ser o expositor. Teoria que 
não significa “saber erudito” e nem se  contrapõe  ao “ saber 
popular”, mas que transforma seus divulgadores muito mais em 
executores de determinadas concepções do que seus próprios 
senhores.  
3. A “teoria” da qual o autor é o expositor orienta sua concepção  da 
realidade. Tais concepções (consciente ou idealizada) é filtrada 
mediante seu discurso e resulta em implicações extremamente 
importantes, para quem se propõe fazer análise de conteúdo” 
(FRANCO, 2008, p. 25-28). 

 

  Os instrumentos utilizados para a coleta de dados foram o questionário com 

questões abertas e fechadas, a entrevista semiestruturada e a discussão em grupo. 

Devemos ressaltar a inclusão da análise documental de documentos produzidos 

pela própria unidade escolar, tais como atas de HTPCs, ementas do Projeto Tutoria, 

PPP, Cadernos de Tutoria. entre outros. 

 Reforçando a necessidade compreender o contexto da escola e dos 

professores e suas concepções, a entrevista foi escolhida como instrumento 

metodológico por permitir ao investigador o recolhimento de “[...] dados descritivos 

na linguagem do próprio sujeito, permitindo ao investigador desenvolver 

intuitivamente uma ideia sobre a maneira como os sujeitos interpretam aspectos do 

mundo.” (BODGAN & BIKLEN,1994, p. 134). Esse fator era fundamental para 

pesquisa; em virtude de o Projeto Tutoria inserir um perfil e uma função diferenciada 

da habitual à ação docente, precisávamos compreender a aceitação desse perfil e 

as necessidades produzidas por ele. 

  Em vista de ser importante a representação de mundo construída pelos 

sujeitos, destacamos a importância de compreender esse sujeito em sua 

integralidade. Assim, o questionário foi elaborado com questões abertas e fechadas; 



67 

 

estas visaram à construção do perfil sócio-profissional dos educadores, e aquelas, 

ao levantamento de valores, concepções e conceitos trazidos pelos sujeitos  

entrevistados para pesquisa.  

  A análise documental foi imprescindível para pesquisa, visto que, desde o 

surgimento do Projeto Tutoria até a presente data, os sujeitos produziram registros  

em diversos formatos, como Atas de reuniões, as minutas do Projeto Tutoria, 

Cadernos de Tutoria, Instrumentos de avaliação, Projeto Político Pedagógico da 

unidade escolar, etc.  A utilização desses documentos segue a definição proposta 

por Gil (2010): “[...] a pesquisa documental baseia-se em materiais que ainda não 

receberam um tratamento analítico ou que podem ser reelaborados de acordo com 

os objetivos da pesquisa” (p. 51).  

  Houve também a necessidade de compreender os sujeitos e de aproximação 

do contexto de trabalho e das concepções e definições  dos professores  e gestores 

envolvidos no Projeto Tutoria. Por conta disso, a metodologia utilizada apresenta 

características de análise de conteúdo. 

 

A intenção da análise de conteúdo é a inferência de conhecimentos 
relativos às condições de produção (ou, eventualmente, de 
recepção), inferência esta que recorre a indicadores( quantitativos ou 
não).[...] o analista tir5a partido do tratamento das mensagens que 
manipula para inferir (deduzir de maneira lógica) conhecimentos 
sobre o emissor da mensagem ou sobre o seu meio, por 
exemplo).(BARDIN, 2011, p. 44-45) 

 

4.2 O lócus da pesquisa 

 

 A SEESP subdivide-se  em órgãos descentralizados  denominados Diretorias 

Regionais de Ensino – DREs – sendo 91 DREs distribuídas em todo o estado. No 

ano DE 2011, o governador Geraldo Alckmin promoveu a reestruturação da 

SESP/SP, cuja estrutura básica está disposta no decreto 57.141 de 13 de julho de 

2011.19  

  A EE Clarice Lispector pertence à DRE Taboão da Serra, a qual abrange dois 

município – Taboão da Serra e Embu das Artes -  atendendo ao total de setenta 

unidades escolares, divididas em vinte e oito escolas no município de Taboão da 

Serra e sessenta e duas no município de Embu das Artes.  

                                                           
19

 O organograma consta do Apêndice D do trabalho. 



68 

 

Figura 4.1 – Mapa da Grande São Paulo 

 

Fonte: isponível em <http://www.emsampa.com.br/page3.htm> Acesso em: 08 set. 2011 (adaptado). 

 

   A escola estadual foco dessa pesquisa, pertence à DRE Taboão da 

Serra e está localizada no município de Embu das Artes, conforme especificada 

adiante.  
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Figura 4.2 – Mapa dos bairros do município de Embu das Artes-SP 

 

 

 

Fonte: Disponível em <http://www.embu.sp. gov.br/gov/secretaria/desenvolvimento_urbano/?ver=213 

Acesso em: 08 set. 2011 (adaptado); 

 

  O município de Embu das Artes tem uma vasta extensão, sendo divido pela 

rodovia Régis Bittencourt, divisão geográfica que  amplia as divisões 

socioeconômicas. O centro do município um centro histórico e turístico conhecido 

internacionalmente. O bairro destacado pela cor amarela claro é o Jardim Vazame, 

localizado na região periférica da cidade, próximo aos bairros da Zona Sul de São 

Paulo Valo Velho, Capão Redondo, entre outros. 

 

 



70 

 

4.2.1 Breve histórico da escola 

 

  A EE Clarice Lispector localizada no Jardim Vazame foi construída em 

24/08/1992, e foi a segunda escola no bairro. Por dezesseis anos, recebeu o nome 

do próprio bairro, juntamente com a fama de escola perigosa e desorganizada, 

dados confirmados pela não permanência de gestor, sendo comum, infelizmente, a 

rotatividade, havendo de três a quatro gestores ao longo do ano letivo.  

  A ratificação do quadro ocorreu em 2008, quando a Secretaria de Educação 

do Estado de São Paulo implantou o Programa de Qualidade da Educação e atribuiu 

notas às unidades escolares, na concatenação do índice de desempenho na 

avaliação externa SARESP e índice de fluxo escolar – IDESP.  A escola iniciou o 

ano letivo de 2008, com duas situações: estar entre os dez por cento (10%) das 

escolas com pior desempenho no estado e a posse de um diretor efetivo na unidade 

escolar.  

  A escola encontrava-se desorganizada e com o PPP descontextualizado. Ao 

longo de 2008, por meio das HTPCs da formação contínua, o grupo escolar 

construiu coletivamente o PPP da escola, definindo os objetivos da unidade escolar. 

Os segmentos envolvidos na discussão deliberaram: 

 
1º.  A educação é um processo que visa a formação do cidadão para 
sociedade, para isso a formação do indivíduo parte da globalidade, 
isto é, os aspectos social, político, econômico, espiritual, físico, éticos 
e estético. 2º. O processo educacional é concebido como o espaço 
de troca entre as gerações que constituem a sociedade, assim parte-
se do princípio que o ato de educar permite as gerações anteriores 
ensinarem valores, saberes e cultura historicamente acumuladas e 
produzidas às gerações sucessoras, tudo isso com a meta de 
conservação e aperfeiçoamento do patrimônio intelectual e cultural 
produzido pela espécie humana. (SÃO PAULO, 2009, p. 18). 

 

  Na EE Clarice Lispector,  a educação é 

 

[...] o processo de formação básica que contempla os saberes das 
disciplinas e do currículo escolar pra promover a autonomia, senso 
crítico  do indivíduo e pertencimento à coletividade humana, sendo o 
processo educativo espaço escolar permite a troca de conhecimento 
e valores entre todas as pessoas, assim todos são educadores. 
(SÃO PAULO, 2009, p. 18). 
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 Baseado nesses princípios e nos dados apresentados, a escola implantou no 

ano de 2009 o Projeto Tutoria, cuja experiência está especificada no próximo tópico. 

 

4.3 Tutoria: uma experiência em uma escola pública da rede estadual 

  A diversidade que a educação pretende atender não pode ser 
estabelecida em termos abstratos, mas, ao contrário, deve estar 
vinculada a uma análise da realidade social atual (seus valores 
predominantes, a relação indicadores de rendimento/indicadores 
educativos, seus traços específicos, as relações de poder, as 
contradições, etc.) e deve abranger tanto o âmbito macrossocial 
quanto o microssocial (IMBERNÓN, 2000, p. 87). 

 

  Apresentamos os indicadores e fatores da mobilização e da criação do 

Projeto Tutoria, como projeto piloto no ano de 2009, na E. E. Clarice Lispector, 

escola da rede estadual pública do município de Embu das Artes –SP. Com um 

contingente de quarenta e cinco professores20, atende ao excessivo número de 

aproximadamente mil alunos, nos três períodos de funcionamento: manhã, tarde e 

noite, nos segmentos da Educação Básica: EF II e E. Médio.  

  A organização funcional da unidade escolar ditada pela SESP/SP em três 

turnos dificulta um trabalho realmente integrado dos professores e dos projetos da 

escola. O ideal seria a configuração em escolar em tempo integral de forma que os 

projetos educativos fossem desenvolvidos ao longo do período de escolarização do 

aluno. Nesse contexto, o Projeto Tutoria surgiu como alternativa educacional para se 

buscar a solução de um problema detectado na realidade da escola, com a 

observância aos fatores discutidos a seguir. 

  No ano de 2008, a escola recebeu um diretor efetivo, mediante aprovação e 

escolha em concurso público. O gestor encontrou a escola com muitos problemas 

administrativos e pedagógicos; o estabelecimento de ensino encontrava-se entre as 

escolas prioritárias da DRE e com grave problema de fluxo. Vejamos as Figuras 4.3 

e 4.4 e o Quadro 4.1. 

 

                                                           
20

 Número contabilizado no final do ano de 2011. 
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Figura 4.3 – IDESP da E. E. Clarice Lispector - 2007 

 

Fonte: disponível em <http://idesp. edunet.sp. gov.br/boletim_escola.asp?ano=2007>. Acesso em 08 
set. 2011 (adaptado). 
 

 

  O IDESP (Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo) 

é um indicador que avalia a qualidade da escola.  

 
Nesta avaliação, considera-se que uma boa escola é aquela em que 
a maior parte dos alunos aprendem as competências e habilidades 
requeridas para a sua série, num período de tempo ideal - o ano 
letivo. Por este motivo, o IDESP é composto por dois critérios: o 
desempenho dos alunos nos exames de proficiência do 
SARESP (o quanto aprenderam) e o fluxo escolar (em quanto 
tempo aprenderam). Estes dois critérios se complementam na 
avaliação da qualidade da escola. Isto porque não é desejável para o 
sistema educacional que, para que os alunos aprendam, eles 
precisem repetir várias vezes a mesma série. Por outro lado, também 
não é desejável que os alunos sejam promovidos de uma série para 
a outra com deficiências de aprendizado. (SÃO PAULO, 2010, p. 2, 
grifo nosso). 

 

 

  O índice anual deve seguir um crescente conforme as metas estabelecidas 

por segmento de ensino, até o ano de 2030. As metas de qualidade foram 

estabelecidas a partir de critérios e objetivos definidos pela SESP.  Em primeiro 

lugar, estabeleceram-se metas de longo prazo para o IDESP das séries iniciais e 

finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. As metas para 2030 são: 

 
 
 
 
 
 



73 

 

Figura 4.4 - Metas da SESP  
 
   
    
 

Fonte: Nota Técnica – IDESP.  

  As escolas prioritárias em uma Diretoria de Ensino são aquelas que em um no 

ano estão inseridas na porcentagem de 10% do  IDESP mais baixo de todo estado, 

ou seja, as que estão mais distantes de alcançar as metas estabelecidas a longo 

prazo. 

     Outro dado importante foi o fluxo escolar (Quadro 4.1), o qual indica em 

quanto tempo os alunos aprendem. O fluxo foi construído pelo no número de retidos 

e evadidos no final do ano letivo de 2008, conforme os dados levantados pelo 

gestor, junto ao sistema virtual da Secretaria do Estado de Educação, armazenados 

nos bancos de dados da Prodesp, denominado JCAA e nos registros dos 

assentamentos oficiais da escola conhecidos como Atas Finais.  

  O gestor da unidade escolar elaborou um quadro contendo as informações 

sobre o fluxo escolar referente a cada série atendida, considerando o número de 

matrículas iniciais e finais e os alunos transferidos. Para os alunos que iniciaram o 

aluno letivo, efetivamente, constituiu-se as informações de Promovidos, Retidos e 

Evadidos.  Por finalidade de pesquisa, analisando o quadro, acrescentamos um 

dado que é a soma do número de alunos evadidos e retidos em cada ano escolar, 

criando o que chamamos de Índice de Fracasso Escolar (IFE). 

 

 



74 

 

Quadro 4.1 – Dados sobre o fluxo escolar no ano de 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

   Fonte: Documentos elaborados pela gestão escolar, com base no JCAA. Quadro adaptado por 
Bianca dos Santos Torres. 

     

  A situação encontrada, juntamente com a análise dos dados quantitativos 

supracitados, fomentou a discussão dentro da escola, observando o número 

excessivo de alunos retidos e evadidos. A equipe escolar iniciou uma busca por 

alternativas de trabalhos educacionais que pudessem agir sobre o processo de 

ensino e aprendizagem, de forma a minimizar o impacto negativo no final de cada 

ano/série.  

 

4.4 Etapas para construção do Projeto Tutoria 

 

4.4.1 Primeiro Passo: Diagnóstico 

   

  O fracasso escolar afeta todas as escolas, por uma conjunção de razões, no 

entanto era essencial que a escola descobrisse os fatores que afetavam 

especificamente os seus alunos, os alunos da sua comunidade, evitando a 

generalização de estudos externos e modelos preestabelecidos. Desta forma, no 

Dados sobre o fluxo escolar  

   Ano de 2008 

   Série MI T. NC MF Promovido Retidos Evadido 
 

IFE* 

          Dados % Dados % Dados % 
 

Dados % 

5ª 116 5   111 85 76,6 17 15,3 8 7,2 
 

25 22,5 

6ª 90 9   81 58 71,6 12 14,8 8 9,9 
 

20 24,7 

7ª 65 3 4 62 48 77,4 6 9,7 8 12,9 
 

14 22,6 

8ª 132 9 3 123 61 49,6 51 41,5 12 9,8 
 

63 51,2 

1ª 135 14 3 121 81 66,9 31 25,6 9 7,4 
 

40 33,1 

2ª 69 9 6 60 37 61,7 8 13,3 9 15,0 
 

17 28,3 

3ª 55 13   42 35 83,3 5 11,9 2 4,8 
 

7 16,7 

1ªN 76 9 5 67 29 43,3 11 16,4 24 35,8 
 

35 52,2 

2ªN 97 8   89 59 66,3 6 6,7 24 27,0 
 

30 33,7 

3ªN 96 14 4 82 54 65,9 8 9,8 20 24,4 
 

28 34,1 

 
MI –Matricula Inicial; T- Transferido, NC- Não comparecimento, MF- Matricula Final.  

*IFE – Índice de fracasso escolar. Índice criado pela pesquisadora para quantificar o número de alunos excluídos do 

processo educativo em um ano letivo, entendido como a somatória dos números referentes a evasão e retenção 

escolar.  

N- Noturno 
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processo de construção do Projeto Político Pedagógico, foi elaborado um 

questionário socioeconômico, buscando traçar o perfil do aluno da unidade escolar, 

os resultados são parte integrante do Projeto Político Pedagógico (PPP). O 

questionário21 foi aplicado no ano de 2008 a setecentos e sessenta e quatro (764) 

alunos entrevistados, segundo o documento PPP da escola em questão.  

   Retomando esses registros da unidade escolar, observaram alguns pontos 

para reflexão. Primeiramente, notou-se que os alunos eram oriundos de diferentes 

estruturas familiares: mães chefes de família, jovens criados por familiares como 

tios, avós ou irmãos, ausência de pelo menos um dos genitores eram situações  

frequentes. Segundo ponto, basicamente comum, filhos da classe trabalhadora, com 

longas jornadas de trabalho, com pequena presença de um adulto para acompanhar 

o processo educativo do aluno.  

  Os dados registravam, também, que os motivos das faltas estavam ligados a 

problemas familiares e de saúde. As análises apontaram que os jovens 

necessitavam de um adulto referência que pudesse acompanhar  e apoiar o alunos  

na trajetória escolar, “[...] para que, desta maneira, estes educandos aprendam a se 

organizar, gerenciar o tempo e seus materiais, conforme as demanda das 

aprendizagens propostas por diferentes professores” (Projeto Tutoria, 2009). 

 

4.4.2 Segundo Passo:  Organização do Projeto Tutoria 

 

  Partindo do diagnóstico, o Projeto Tutoria foi organizado considerando alguns 

aspectos, que categorizamos como: professor-tutor, turmas, eixos e objetivos: 

 Professor-tutor – deveria ser, de preferência, professor de alguma disciplina 

do currículo do grupo de alunos tutorados e ter em sua jornada de trabalho a 

terceira hora de trabalho coletivo pedagógico (HTPC) garantida, conforme a 

legislação; 

 Turmas – no ano de 2009, o projeto iniciou o trabalho com as turmas das 

oitavas séries do Ensino Fundamental; todos os alunos dessas turmas  foram 

atendidos por professores-tutores; 

                                                           
21

 O modelo do questionário está disposto no Apêndice . 
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 Eixos – a diminuição da ausência dos pais na rotina escolar dos alunos, a 

diminuição dos índices de evasão e retenção dos alunos e ampliação do 

vínculo aluno-professor. 

 Objetivos – no piloto do Projeto Tutoria, os objetivos definidos pela unidade 

escolar eram, segundo documentos da escola:  

 

Estabelecer o acompanhamento intensivo dos alunos da 8ª série do 
ensino do ensino fundamental; Acompanhar e controlar a freqüência 
escolar dos alunos da 8ª série do ensino fundamental; Acompanhar e 
otimizar o rendimento escolar nas diversas disciplinas escolares; 
Acompanhar e orientar o comportamento destes educando, no 
tocante ao relacionamento com os colegas e os  
funcionário/professores; Elevar a autoestima dos educandos através 
da tutoria  do professor, pois esta é a demonstração da importância 
destes jovens pelo trabalho desenvolvido na escola. (Projeto Tutoria, 
2009). 

 

4.4.3 Terceiro Passo: Metodologia 

 

  No ano de 2009, havia dez professores-tutores para p acompanhamento de 

97 alunos, divididos nas oitavas séries A, B e C. Cada tutor respondia por um grupo 

de alunos, nos aspectos de acompanhamento e intervenções nos fatores 

diagnósticos: disciplinas, rendimento e frequência escolar. Ao tutor cabia organizar o 

horário para atender os alunos em grupos ou de forma individual, registrando tudo 

em caderno próprio.  
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Figura 4.5 – Caderno Tutoria – 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fonte: Caderno de tutoria (2009). 

 

  O Caderno de Tutoria é um documento essencial para o desenvolvimento do 

Projeto, são registrados os procedimentos efetuados em cada estágio do projeto, 

assim o professor pode recorrer às informações necessárias a qualquer momento. 

Sendo assim, são afixadas no Caderno de Tutoria as fichas individuais22 de cada 

aluno dados alunos, a partir das quais o professor descobre o  perfil de cada aluno e 

sua situação sócio-familiar. Conforme o relato do professor-tutor,datada de 29 de 

out. 2010, 

 

Na reunião de hoje, fiz uma abordagem com os alunos referente sua 
vida pessoal, relacionamento familiar etc. O grupo de alunos em si 
não apresentam características de lares desestruturados, apesar de 
muitos serem filhos de pais separados. Do grupo só a aluna A tem 
muitas obrigações com as tarefas domésticas. (Caderno Tutoria, 
2009 – Professor Tutor 1)  
 

                                                           
22

 Veja Apêndice. 
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  Além dos relatos sobre o perfil sociofamiliar do aluno, são registrados  as 

verificações em relação ao rendimento e número de faltas de cada aluno, conforme 

as orientações dos estágios 1 e 2. Dessa forma, o professor procede com as 

intervenções e encaminhamentos necessários ao longo dos encontros de tutoria. 

Solicitei a presença dos alunos23 por estarem com baixo rendimento 
e até ameaçados de reprovação. Conversei primeiramente com 
todos. Em seguida, verifiquei as agendas escolares e os cadernos. 
Cobrei dos mesmos, as regras estabelecidas em 12/08/10, para 
colaborar com a melhora do rendimento escolar dos mesmos. 
Aqueles que não haviam copiado as regras, eu mesmo registrei na 
agenda escolar, e orientei que devem ser praticadas (Caderno 
Tutoria 2009 - Professor Tutor 1 –– 29/10/2010).  
 
 

  Os encontros de tutoria são os momentos nos quais o professor efetua ações 

de acompanhamento, intervenção e encaminhamentos, conforme os estágios 

propostos no projeto. São eles: 

 

 Estágio 1: fase de apresentação – primeira abordagem de relacionamento 

interpessoal entre professor e aluno, tal momento é dedicado às sondagens 

diagnósticas sobre cada aluno, ao uso da Ficha Individual e aos devidos 

ajustes do projeto; 

 Estágio 2: fase de intervenção sobre a frequência escolar dos tutorados. 

Cada professor-tutor estabelecerá um momento de abordagem dos 

educandos para tratar da importância da frequência e conscientizá-los da 

estreita relação do sucesso da aprendizagem e a frequência às aulas. Nesse 

momento, são diagnosticados e transmitidos a Direção da Escola os casos de 

problemas de saúde, trabalho e demais situações que provocam o número 

excessivo de ausências dos alunos;  

 Estágio 3: fase de análise do rendimento escolar dos alunos envolvidos no 

projeto. A meta é diagnosticar, juntamente com os educandos, as razões do 

seu rendimento escolar, tudo visando a refletir sobre procedimentos 

dispensados aos estudos e, se necessário, ajustar e propor modelos de 

organização das aprendizagens, isto é, ensiná-los a selecionar prioridades e 

                                                           
23

 O professor cita os nomes de sete alunos do seu grupo de tutoria, alunos do 9º ano do EF II – 
2010. 
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distribuir as tarefas ao longo do tempo de maneira a contemplar todas as 

atividades encaminhadas pelos professores. 

 Estágio 4: fase de avaliação sobre a postura social dos educandos nos 

espaços públicos. Nesse momento, o professor-tutor encaminha as ações 

para a reflexão sobre o papel do indivíduo nas esferas públicas e privadas, 

para assim definir os limites da ação individual e promoção do espaço público 

escolar respeitoso a todas as pessoas com formações diversas (Projeto 

Tutoria – 2009 – Documento da unidade escolar).  

 

  Percebemos que os registros nos Cadernos de Tutoria são fundamentais para 

o encaminhamento do projeto, possibilitando o trabalho sobre três dimensões 

importantes: um conhecimento sobre o educando e suas especificidades, um 

processo de orientação aos educandos e uma análise sobre as considerações dos 

educandos sobre a escola, sobre as aulas, sobre todo o processo de ensino-

aprendizagem. 

  Nesse sentido, observamos anotações como: 

 
No primeiro momento, solicitei aos alunos que apontassem  segundo 
eles, o que contribui para um baixo rendimento escolar. Apontaram 
os seguintes motivos: indisciplina em sala de aula; problemas 
familiares; falta de interesse dos alunos; professor que não explica 
bem a matéria ou não explica nada e também a postura do professor 
( estupidez ou falta de polidez). Disse-lhes que era importante suas 
opiniões, pois tem muito valor para os professores e para  a escola.  
Caderno Tutoria 2009 – Professor Tutor 1-  29/10/2009).  

 

  Todas as anotações nos Cadernos de Tutoria foram vistadas pela 

coordenação da escola. 

 

4.4.4 Quarto Passo: Avaliação  

 

  O Projeto Tutoria foi discutido ao longo do ano letivo, conforme registros nas 

atas de HTPCs da unidade escolar. No final de cada ano letivo, houve a avaliação 

final do projeto. No ano de 2009, o projeto foi avaliado como válido para o ano de 

2010, com extensão para todas as séries do Ensino Fundamental – Ciclo II.  No final 

do ano de 2010, o Projeto Tutoria foi novamente avaliado, por meio de um 

instrumento próprio, construído pela unidade escolar (Apêndice  C). Dessa vez, 
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houve destaque dos pontos positivos e negativos, validando para o ano de 2011, 

com extensão para os alunos do Ensino Médio. No ano de 2011, o projeto foi 

avaliado por meio de um instrumento construído pela pesquisadora, Apêndice F, 

pelo qual os professores-tutores validaram a continuidade do projeto, indicando 

pontos positivos, negativos e sugestões de aperfeiçoamento do mesmo. 

   Assim sendo, o professor-tutor inserido no Projeto Tutoria estabelece vínculos 

com a comunidade escolar; compromete-se com o processo de aprendizagem dos 

alunos e propõe ações para que estes construam e desenvolvam seu processo 

cognitivo, emocional e comportamental, de forma a apoiá-los na trajetória de vida 

educacional e social.  

  Ao pensarmos em vínculo, destacamos Sacristán (2002):  

 
A rede social é feita de impulsos de atração e de repulsão, de forças 
centrípetas e centrífugas. A educação deve desempenhar o papel de 
firmar e estimular o que  nos une e de  diminuir o que nos distancia 
ou nos afasta – bem entendido que agora tomamos o sentido da 
educação em uma acepção ampla que ultrapassa  o âmbito do 
escolar.O autor apresenta alguns vínculos positivos: 
a) vínculos de atração pessoal que configuram o espaço afetivo; 
b) vínculos culturais que constituem o campo de significados a partir 
dos quais percebemos e, sentimos e agimos: o conhecimento dos 
outros; 
c) vínculos que geram espaço social público: - sempre  dependentes 
do outro: necessidade de reconhecimento, de aceitação e de 
pertencimento; - ser admitido sendo diferente: a tolerância e o 
respeito; - o senso de obrigação com o outro: lealdade; - a 
comunicação ou incomunicação com o outro. (SACRISTÁN, 2002, p. 
110). 

 
  No desenvolvimento do Projeto Tutoria, os professores-tutores buscaram, 

conscientemente, estabelecer vínculos positivos, sendo responsáveis pelo 

acompanhamento e aconselhamento de um grupo de alunos, efetuando um 

acompanhamento pedagógico da vida do aluno e apresentando elementos 

norteadores para que cada um fosse orientado, sentindo-se amparado e observado. 

Essa estrutura permitiu ao aluno a construção do sentido de pertencimento ao 

espaço escolar, construindo uma relação de auxílio ao aluno e às famílias no que 

tange à construção de uma educação para cidadania, considerando que “[...] o 

professor não trabalha sobre o aluno, mas com e para o aluno, e precisa 

preocupar-se com eles.” (TARDIF, 2009, p. 70).   



81 

 

  Nessa perspectiva o professor-tutor assumiu algumas dimensões 

fundamentais para a constituição da sua ação no Projeto Tutoria, sintetizadas na 

figura a seguir. 

 

Figura 4.6: Dimensões do  papel do Professor-tutor no Projeto Tutoria 

 

Fonte: Figura construída pela pesquisadora Bianca dos Santos Torres, com base nos referenciais 
teóricos e nas análises do Projeto Tutoria.  

 

 Entendemos que as dimensões apresentadas são indissociáveis, 

intersociáveis e intrassociáveis, uma vez que o docente, ao posicionar-se como 

tutor, intencionalmente ou não, assume a postura e a função de dinamizador, ao 

apoiar e acompanhar o desenvolvimento do sujeito em suas dimensões e 

especificidades.  

  Espera-se, então, que seja um profissional especializado, inicialmente 

formado pela universidade, mas sem eximir a escola da formação contínua dentro 

de sua dinâmica e cultura. Ele deve ser capaz de construir estratégias e condições 

para orientar esse educando no processo de desenvolvimento humano e cognitivo, a 

fim de propiciar a uma igualdade de oportunidades.  É de suma importância 

compreender que 
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[...] cada aluno, em princípio, tem tanta importância quanto todos os 
outros; consequentemente, o professor precisa ocupar-se igualmente  
com cada um deles, mas cada aluno é diferente e tem necessidades 
e expectativas particulares (TARDIF, 2009, p. 71).  
 
 

  A escola transforma-se, desse modo, em um espaço capaz de acolher as 

dimensões afetivas e experienciais dos alunos, ultrapassando a fronteira da 

educação escolar à educação global do indivíduo. Destacamos a ligação estreita 

dessa dinâmica com o Projeto Político Pedagógico, haja vista que a busca por 

dinamizar o processo educativo, social e afetivo do aluno é feita de modo a atender 

os princípios educativos e da identidade daquela unidade escolar, considerando as 

especificidades da comunidade escolar.  

  Sendo assim, o professor-tutor articula as variadas interações existentes na 

comunidade escolar, na perspectiva do desenvolvimento do processo de ensino-

aprendizagem. Logo, oferece condições para a formação de pessoas humanizadas, 

na construção de valores e atitudes dentro da escola, ajudando na transposição dos 

mesmos para vida, uma formação crítica e consciente do aluno que está inserido na  

sociedade contemporânea. 

  Defendemos que o professor-tutor é agente fundamental para o 

desenvolvimento do princípio educativo da Educação Básica, a formação do sujeito 

histórico, apropriado da cultura humana entendida neste trabalho em seu sentido 

etnográfico mais amplo como “[...] o todo complexo que inclui conhecimento, crença, 

arte, moral, lei, costumes e outras aptidões, valores e hábitos adquiridos pelo 

homem como membro da sociedade.” (BURKE, 1937, p. 43).  

  Na intersecção das dimensões e como parte delas, encontramos o processo 

de ensino-aprendizagem, função primeira da escola, mobilizado pela ação do tutor, 

ao dinamizar e  articular  o princípio educativo,  o PPP e as dimensões pessoais dos  

educandos, em uma prática educativa libertadora para a  construção de sujeitos 

humanos críticos. 

  Observemos no Quadro 4.2 como se dá a articulação dos referenciais 

teóricos aos documentos e práticas do Projeto Tutoria. 
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Quadro 4.2 – Articulação do Projeto Tutoria na Escola Pública e os Referenciais Teóricos 

TEORIA AÇÃO 

Dimensões Ação do tutor Visão do 
Aluno 

Objetivos Âmbitos de atuação Tipos de 
Tutoria 

Perfil do tutor Objetivos 
 

Estágios 
do 

Projeto Tutoria 

Orientação 
Pessoal 

- Conhecer o aluno - 
Promover momento de 
desenvolvimento pessoal 
e individual; 
- Dinamizador da vida 
socioafetiva; 
 

Aspecto 
pessoal e 
social 

Formação 
integral do 
indivíduo 

-Espaço afetivo: 
Autoconhecimento, 
autoestima; 
 
-Vínculos culturais: 
conhecimento do  
outro; 
 
- Espaço público; 
 

- Individual; 
- Em 
grupos. 

- Qualidades humanas ( 
empatia, maturidade, 
intelectualidade-volitiva e 
afetiva, sociabilidade, 
responsabilidade, 
capacidade de aceitação); 
 
- Ensinar e aprender a ser; 
- Ensinar e aprender a 
viver juntos; 
 

Acompanhamento 
intensivo do aluno; 
- Orientar o 
comportamento  na 
perspectiva das 
relações pessoais; 
- Elevar a autoestima 

-Estágio1: 
Fase de 
apresentação: 
abordagem da 
relação interpessoal 
professor e aluno, 
sondagens sobre o 
aluno. 

Orientação 
Acadêmica 

- Apoiar e acompanhar os 
alunos na superação de 
dificuldades educativas; 
 
- Desenvolver hábitos e 
métodos de estudos; 
 

Aspecto 
cognitivo 

Formação 
cognitiva do 
aluno. 

- Espaço público; 
-  Dificuldades de 
aprendizagem; 
-Processos 
educativos 

- Tutoria da 
Diversidade 

- Qualidade científica 
(conhecimento da maneira 
de ser  do aluno, 
conhecimento dos  
elementos pedagógicos 
para conhecer e ajudar o 
aluno.) 
- Ensinar e aprender a 
conhecer, respeitando a 
especificidade de cada 
aluno. 

- Acompanhar e 
controlar frequência 
escolar; 
 
- Otimizar  o 
rendimento escolar 
nas áreas de 
conhecimento; 

-Estágio  2 e 3: 
Fase de intervenção 
sobre a freqüência e 
o rendimento escolar 
do aluno. 

Orientação 
Profissional 

- Apoiar o aluno no 
conhecimento da 
realidade do mundo do 
trabalho e apoiar na 
seleção e escolhas de  
perspectiva da escolha 
futura. 

Aspecto 
profissional 

Formação e 
construção de 
um projeto de 
vida e 
profissão 
futura. 

- Orientação da 
construção de  um 
projeto profissional 
e/ou acadêmico. 

- Tutoria 
Profissional 

- Junção das qualidades 
humanas, científicas e 
técnicas do tutor. 

 Não há. 

Quadro-síntese elaborado pela pesquisadora Bianca dos Santos Torres, 2011. 
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O quadro sintetiza as três dimensões teóricas apresentadas pelos autores 

estudados, com a finalidade de articular as referências propostas e o Projeto Tutoria. 

Para isso, construímos categorias as quais permitem a  leitura do quadro na 

horizontal e na vertical. Ao buscar uma ação de  tutoria cuja dimensão seja  

orientação pessoal,  é preciso considerar as implicações de um trabalho no âmbito 

do espaço afetivo, a fim propiciar vínculos positivos, uma vez que envolve questões 

do autoconhecimento e do conhecimento do outro, 

  
[...] o conhecimento dos outros é básico para estabelecer redes 
sociais apoiadas em relações positivas ou de “aproximação”, mas 
sua projeção revela-se com especial contundência no caso da 
relações sociais “negativas” , como ocorre no  racismo, impregnadas 
de preconceitos, conhecimentos prévios deformados e injustos 
(SACRISTÁN, 2002, p. 114). 

 
  Conforme o exposto, deve-se buscar os tipos de tutoria, individuais ou em 

grupos, de acordo com o objetivo de formação integral do indivíduo, uma vez que a 

ação do tutor de conhecer o aluno e de promover o desenvolvimento de 

autoconhecimento e desenvolvimento da vida sócio-afetiva deve ser norteada  pela 

sua formação profissional. Deve-se ainda considerar o perfil focalizado nas 

qualidades humanas, a fim de proporcionar o aprender a ser e a conviver juntos. 

Dentro do campo de AÇÃO, observamos os objetivos de acompanhar o aluno, 

elevar a autoestima e orientar as relações pessoais, estes inseridos nos 

encaminhamentos do Estágio 1, do Projeto Tutoria. 

  Por conseguinte, na orientação acadêmica, o projeto destaca as implicações 

de uma abordagem no âmbito do espaço público, com o foco nos processos de 

aprendizagem e na diversidade de processos, considerando a visão do aluno no 

aspecto cognitivo. A ação do tutor prioriza o apoio e o acompanhamento aos alunos 

na busca por superação e desenvolvimento de hábitos e métodos de estudos, sendo 

a tutoria da diversidade o tipo de tutoria indicada nos referenciais teóricas.  

  O perfil do tutor, nessa orientação, enfatiza as qualidades científicas, o 

domínio sobre os elementos pedagógicos para melhor auxiliar o aluno no processo 

de aprender a conhecer. No plano da ação, observamos a interna ligação com a 

frequência escolar e rendimento escolar, desta forma, o tutor nos Estágios 2 e 3, 

deve acompanhar e intervir sobre estes campos. 
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  Por último, na orientação profissional, observa-se a visão do aluno no 

aspecto profissional, levando em conta, no âmbito de atuação, o objetivo de 

construir um projeto profissional e/ou acadêmico futuro. Apoia-se o aluno no 

conhecimento da realidade do mundo do trabalho, demonstrando-lhe as 

possibilidades, a fim de que o educando faça sua escolha. O tipo de tutoria 

indicado é a profissional, exigindo do tutor a articulação das qualidades humanas, 

cientificas e técnicas. No plano da ação, não há referências, uma vez que o Projeto 

Tutoria focalizou, nos anos pesquisados, as séries pertencentes ao Ensino 

fundamental – Ciclo II e o Ensino Médio não constitui em Ensino Profissional. 

  Percebemos que as exigências sociais ampliaram as responsabilidades da 

escola, requerendo a constituição de um perfil de professor o qual mobilize as  

dimensões de conhecimento específico do trabalho docente, de forma a subsidiar 

sua atuação como dinamizador e articulador do processo do desenvolvimento 

humano e cognitivo dos alunos. Lembremos sempre que aluno é uma pessoa, uma 

identidade em processo de formação em suas dimensões afetivas, cognitivas e 

culturais. Sendo assim, enfatizamos a importância de ter um professor formado para 

a função de tutor, nos cursos de licenciatura e nos processos de formação contínua 

em serviço. 

  

4.5 Os Sujeitos da Pesquisa 

 

  Na perspectiva da importância da  figura do professor-tutor como elemento 

fundamental nesta pesquisa de abordagem qualitativa, com característica de 

pesquisa de campo, definimos como objeto da pesquisa  os sujeitos pesquisados, 

suas especificidades em seu contexto de trabalho da prática docente. Acreditamos 

que os participantes são sujeitos, relação a qual envolve todas as questões éticas do 

trabalho e da pesquisa com seres humanos. Assim sendo, buscamos respeitar as 

opiniões, definições e especificidades do discurso de cada indivíduo envolvido. 

  Dentro da unidade escolar, houve uma média de 40 professores nos anos de 

2009 e 2010; destes, quinze professores e três gestores participaram ativamente da 

pesquisa de campo, fornecendo dados por meio dos questionários e das entrevistas 

semiestruturadas. Quinze professores e dois gestores responderam os questionários 

com questões abertas e fechadas e três professores e um gestor responderam a 

entrevista semiestruturada. 
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  Ressaltamos que os critérios utilizados para a escolha do lócus e dos 

participantes obedeceram ao interesse e à livre participação tanto dos professores, 

quanto dos gestores da unidade escolar envolvidos diretamente no Projeto Tutoria.  

Para as entrevistas semiestruturadas forma escolhidos sujeitos que estavam 

envolvidos no projeto desde sua  criação e implantação no ano de 2009. 

 

4.6 Instrumentos de Coleta de Dados 

 

4.6.1 Questionário 

 

  Utilizamos como um instrumento de coleta de dados o questionário, um 

instrumento comum aos professores da rede, capaz de coletar e possibilitar a 

investigação sobre diversos assuntos, uma vez que seus dados podem ser 

quantificados. Gil (2010) define o questionário 

 

[...] como a técnica de investigação composta por um conjunto de 
questões, que são submetidas a pessoas com o propósito de obter 
informações sobre conhecimentos, crenças, sentimentos, valores, 
interesses, expectativas, aspirações, temores, comportamento 
presente ou passado etc. (GIL, 2010, p. 121).  

 

  O instrumento de pesquisa mencionado pode conter questões abertas, 

fechada ou ambos os tipos. No presente trabalho, optamos pelo uso do questionário 

híbrido, com questões abertas e fechadas, propostas por escritas, designado como 

questionário autoaplicado (GIL, 2010).   

  O questionário (APÊNDICE A) utilizado foi construído em três dimensões:  

 1ª Dimensão – Dados de Identificação Pessoal. Predominaram questões 

fechadas, possibilitando traçar um perfil pessoal e profissional do sujeito 

pesquisado; 

 2ª Dimensão – Dados de Formação. Usamos questões abertas e fechadas, 

procurando investigar a formação inicial, contínua e em serviço e as opiniões 

dos sujeitos pesquisados sobre as mesmas. As questões fechadas, quanto a 

esses dados, ofereciam espaço para justificativas abertas sobre as 

indagações; 
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 3ª Dimensão – Projeto Tutoria. As questões desse bloco investigaram as 

definições e concepções em relação ao Projeto Tutoria, possibilitando maior 

compreensão do envolvimento dos docentes com o projeto.  

 

4.6.2 Entrevista 

 

  Outro instrumento utilizado para coleta de dados foi a entrevista. Segundo Gil 

(2010), a entrevista pode ser assim definida: 

 

[...] uma técnica em que o investigador se apresenta frente ao 
investigado e lhe formula perguntas, com o objetivo de obtenção dos 
dados que interessam à investigação. A entrevista é, portanto, uma 
forma de  interação social. Mais especificamente, uma forma de 
diálogo assimétrico, em que uma das partes busca coletar dados e a 
outra se apresenta como fonte de informação. (GIL, 2010, p. 109) 

 

  A entrevista é considerada por excelência a técnica da investigação social, 

por sua flexibilidade e capacidade de  obter informações mais subjetivas sobre as 

crenças, saberes, expectativas, desejos das pessoas, do comportamento humano.  

  Com a finalidade de aproximação e compreensão do contexto e do 

comportamento dos sujeitos entrevistados, a entrevista foi realizada pessoalmente, 

de forma individualizada e dentro da unidade escolar pesquisada. A entrevista 

utilizada caracteriza-se por ser constituída por pautas, por isso 

 

[...] apresenta um certo grau de estruturação, já que se guia por uma 
relação de pontos de interesse que o entrevistador vai explorando ao 
longo de seu curso. [...] o entrevistador faz poucas perguntas diretas 
e deixa o entrevistado falar livremente à medida que refere  
às pautas assinaladas ( GIL, 2010, p. 112). 

 

   Os sujeitos pesquisados foram submetidos a seis perguntas não diretivas 

(APÊNDICE B), podendo discursar livremente sobre as mesmas. Os entrevistados 

participaram livremente e manifestaram interessantes pontos de vista sobre o 

Projeto Tutoria e sobre o processo de formação continuada realizado na unidade 

escolar. 
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4.7 Pesquisa documental 

   São considerados documentos não apenas os escritos utilizados para 

esclarecer determinada objetivo ou situação, mas qualquer objeto que possa 

contribuir para a investigação de determinado fato ou fenômeno (GIL, 2010, p. 147). 

Ao longo da pesquisa, mantivemos contato com diversos documentos produzidos 

pela unidade escolar e pelos sujeitos pesquisados. Assim, incluímos como fonte de 

pesquisa os documentos produzidos coletivamente pela unidade escolar como 

Projeto Político Pedagógico, as minutas do Projeto Tutoria (ano 2009 e 2010) e 

adendos, as Atas de registro das HTPCs ( anos 2009 e 2010) e os cadernos de 

Tutoria (ano 2009 e 2010), de instrumento de avaliação do Projeto Tutoria 2010 

(APÊNDICE C) e de instrumento de avaliação do Projeto Tutoria 2011 (APÊNDICE 

F). 

  Ressaltamos que os instrumentos de avaliação do Projeto Tutoria foram 

constituídos, em 2010, pela equipe gestora com um enunciado diretivo, com a 

solicitação de apontamentos de pontos positivos e negativos – os dados obtidos 

estão tabulados no APÊNDICE E. Em 2011, o instrumento utilizado foi desenvolvido 

pela pesquisadora com aprovação da equipe gestora (APÊNDICE F) e solicitava 

além dos pontos negativos, positivos e validação de continuidade para o próximo 

ano letivo, um espaço de sugestões e melhorias para o projeto. Os dados estão 

disponíveis nesta pesquisa.  

 

4.7.1 GRUPO DE DISCUSSÃO 

   

  Realizamos em dezembro de 2011 um grupo de discussão, composto pela 

pesquisadora e um professor de apoio e por seis professores-tutores  envolvidos no 

projeto nos anos de 2010 e 2011.  O objetivo era aprofundar as discussões sobre o 

Projeto Tutoria e a prática docente.  

  Os professores-tutores foram reunidos em uma sala da escola e informados 

sobre o propósito da reunião; todos concordaram e se dispuseram a participar de 

forma colaborativa.  Foi introduzida uma questão central, e os componentes 

puderam discursar livremente sobre o Projeto tutoria, sobre a contribuição do 

mesmo para o processo de ensino-aprendizagem no espaço da aula de cada 

professor. A transcrição do grupo de discussão está no APÊNDICE G, e alguns 

excertos estão destacados ao longo do próximo capítulo. 
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5 ANÁLISE DOS DADOS  

 

  Apresentamos, neste capítulo, a análise dos dados obtidos na pesquisada de 

campo, na EE Clarice Lispector. Os dados foram analisados com abordagem quali-

quantitativa, a fim de traçarmos um panorama das concepções dos professores e  os 

impactos do Projeto Tutoria na referida escola e na prática dos docentes.  

  A seguir, trazemos a tabulação dos dados do perfil dos sujeitos pesquisados, 

obtidos pelo questionário aplicado, com base nas questões fechadas. A organização 

se deu nas três dimensões já informadas, Dados de Identificação Pessoal, Dados de 

Formação Profissional e Dados da Prática na Unidade Escolar (UE). Também 

expomos, nesta seção, os gráficos construídos com base nos dados tabulados, a 

transcrição das entrevistas efetuadas e a tabulação das respostas dadas pelos 

sujeitos pesquisados ao instrumento de avaliação anual do Projeto Tutoria 

(APÊNDICE C).  
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  No  Quadro 4.1, observamos a síntese das respostas dadas ao questionário; 

as explanações estão nas figuras a seguir. Estas foram organizadas conforme as 

dimensões  que  compõem o questionário de Dados de Identificação Pessoal, Dados 

de Formação Profissional e Dados da Prática na UE.  

 

5.1 Dados do Questionário 

 

5.1.1 Dimensão – Identificação Pessoal  

 

  Com os dados obtidos nesta dimensão, traçamos o perfil social dos 

professores  entrevistados, fator importante para nossa pesquisa. Considerando que 

o processo educativo é feito por pessoas, com pessoas e para pessoas, visando à 

constituição de sujeitos sócio-político e historicamente constituidos, torna-se 

fundamental conhecer os agentes desse processo em uma pesquisa de abordagem 

qualitativa. 

  Percebemos características importantes que contribuem  para o 

desenvolvimento do Projeto Tutoria, conforme as figuras a seguir. 

 

    Figura 5.1 - Gênero 

 

   

   Dos sujeitos entrevistados, 67% declararam ser do gênero feminino e 33%, do 

masculino, resultados os quais confirmam os indicativos sobre a ampliação da oferta 

escolar e do mercado de trabalho. 
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[...] a presença tão predominante de mulheres na profissão docente 
no Brasil se deveria ao aumento do mercado de trabalho, decorrente 
da ampliação do atendimento escolar, como também da procura dos 
homens  por novas profissões que ofereciam melhores salários, 
quando do início da industrialização no país. (UNESCO, 2004, p. 45). 
 

 
  Podemos dizer que o panorama iniciado no século passado permanece nos 

dias de hoje na escola pesquisada. Essa situação é marcada não só pela presença 

majoritária da figura feminina no quadro de magistério, mas pela adequação do 

magistério às características culturalmente associadas ao gênero feminino, por 

exemplo o cuidado. Diversas outras pesquisas apontam a prevalência femininas nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental. 

 

   Figura 5.2 – Estado Civil 

 

 

  Com relação ao estado civil, 60% dos sujeitos entrevistados são casados e 

40% são solteiros. Percebemos que esses dados podem ser relacionados com uma 

concepção do papel do professor  apresentado por alguns sujeitos entrevistados em 

outros momentos da pesquisa. O fato de a maioria dos sujeitos serem casados 

demonstra uma relação familiar com a docência, e ainda a visão do aluno como a 

representação de um filho. 

 
Para mim é interessante, porque tenho uma visão como professor, 
eu não me vejo só como professor do aluno, o emocional fala mais 
alto, e você acaba tendo uma relação com muitos alunos, aqui, como 
se fosse pai e filho. Porque você passa  um bom tempo da tua vida 
em sala de aula, e seu filho está em outra escola, com outro 
professor, enquanto você está cuidando do filho dos outros. Eu 
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mesmo, me sinto como se fosse pai deles, eu cobro, sou severo, sou 
rígido  mas também sou carinhoso sei dar atenção, sei entender 
quando o aluno está passando por dificuldades [...” (Entrevista - 
Professor 1). 

 

    Figura 5.3 – Idade 

 

 

   Dos sujeitos pesquisados, 66% estão na faixa etária dos 25 aos 35 anos,  

dado o qual corrobora as afirmações de que os professores brasileiros são 

relativamente jovens comparado aos estudos que apresentam uma média de idade 

dos docentes de 37,8 anos. Segundo pesquisa da UNESCO (2004) “[...] a grande 

maioria dos docentes dos países pertencentes à Organização de Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) e alguns países da União Europeia, por 

exemplo, têm  mais de 40 anos de idade” (UNESCO, 2004, p.  47).  

 

          Figura  5.4 – Tempo de docência 
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  O tempo de docência está interligado ao fator da idade, constatamos que 73% 

dos sujeitos pesquisados estão nos anos iniciais da carreira do magistério, 

considerando que na SESP são aceitos como professores estudantes de qualquer 

semestre na licenciatura, por meio de vínculo temporário de contratação.  

  Mesmo com pouca experiência na ação docente, percebemos  interessantes 

concepções sobre a ação  e dever docente: “[...] acredito na ação acolhedora e 

eficaz que o projeto traz aos alunos, devemos salientar o dever que temos como 

educadores e formadores” (Instrumento de Avaliação 2010 - Professor 2 ). 

  Ressaltamos a ação do professor em propiciar condições para que o aluno 

aprenda e venha para escola: 

O professor tutor deve confiar em suas potencialidades de convencer 
que há sempre um motivo para o aluno estar na escola, estudar e 
enfrentar seus desafios escolares para que possa alcançar os 
objetivos que pretende e traçou. (Instrumento de Avaliação 2010 - 
Professor 13) 

 

    Figura  5.5 -  Carga Horária 

 

   

  A carga horária de 67% dos sujeitos entrevistas é composta por 25 horas 

semanais, designada pela SESP como jornada básica; 27% dos professores estão 

inseridos na jornada denominada de integral, composta por 40 horas semanais e 6% 

pertencem à jornada inicial de 20 horas semanais.  

  Percebemos que a maioria dos sujeitos entrevistados cumpre a jornada 

básica de 25 horas semanais, pois muitos professores têm acúmulo de cargo em 

outras redes de ensino municipais da Grande São Paulo ou em outras escolas da 
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própria rede estadual. Tal fato justifica-se pelas precárias condições de trabalho 

oferecidas à carreira docente pela SEESP.    

 

          Figura  5.6 – Carga Suplementar 

 

 

  A carga suplementar é uma jornada extra atribuida ao professor além das 

jornadas estipuladas pela SEESP. Em relação a tal carga, 87% dos entrevistas não 

possuem essa condição e 13% apresentam carga suplementar além da sua jornada. 

 

    Figura  5.7 – Situação Funcional 

 

 

  Dos entrevistados, 87% são temporários, Ocupantes de Função Atividade 

(OFA), conforme designação da SEESP, ou seja, são professores que atuam 

durante um ano letivo, enquadrados em categorias de trabalho, conforme a data de 
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inscrição e início  de exercício junto à rede estadual. Do grupo em questão, 13% são 

efetivos, titulares de cargo mediante a aprovação em concurso público.  

  A situação profissional da maioria dos professores entrevistados é reflexo da 

modalidade de contratação de temporários existente na rede pública de ensino 

paulista, um subterfúgio, já que os concursos públicos não acompanham a 

acelerada expansão do ensino para as crianças e jovens. 

  

    Figura  5.8 – Docência na Rede Privada 

 

 

   Em relação ao trabalho na rede privada,  80% dos professores não possuem 

este vínculo empregatício e 20% dos sujeitos entrevistados trabalham em alguma 

escola da rede privada de ensino, como forma de complementação de renda, devido 

aos baixos salários oferecidos pela rede pública de ensino. 

 

    Figura 5.9 – Tempo na Unidade Escolar 

 



97 

 

 

   O tempo de trabalho na unidade escolar não é superior a seis anos para 95% 

dos sujeitos entrevistas; 80% dos professores estão na unidade escola no máximo 

há três anos. Este dado está intrisecamente ligado ao fator idade e ao tempo de 

docência dos professores sujeitos da pesquisa.  

  

5.1.2 Dimensão – Formação Profissional 

 

    Figura 5.10 – Graduação 

                               

 

  Em relação à formação, 93% são graduados e licenciados para exercer a 

função de professores. Ressaltamos que a pequena porcentagem de  professores 

não graduados apresenta-se em razão da modalidade de contratação de 

temporários, a qual permite a atribuição de aulas a estudantes de qualquer 

semestre, desde que não haja habilitados interessados, circunstâncias muito 

comuns em cursos da área das Ciências Exatas, tais como Física e Química. 
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    Figura 5.11 – Graduação em Instituição Pública 

 

 

  Percebemos que 100% dos professores entrevistados são formados por 

instituições privadas de ensino superior, fato que observamos como um 

contrasenso, uma vez que os egressos das  universidades públicas não encontram 

na docência das redes públicas condições e  interesse. A escola pública de 

educação básica em questão, neste projeto, não contou com nenhum professor 

formado no sistema superior de ensino público.  

 

    Figura 5.12 – Especialização 

 

 

  Dos entrevistados, 80% dos professores não possuem especialização seja 

em educação, seja na área de sua área de conhecimento específico. Somente 20% 

dos professores possuem especialização.  
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   Figura 5.13 – Participação em Orientações Técnicas 

 

   

  As orientações técnicas (OTs) são modalidades de formação  continuada 

praticadas pelos PCOPs das Diretorias de Ensino, realizadas em período de  quatro 

ou oito horas, ligadas às áreas de conhecimento ou projetos da SEESP. Dos 

entrevistados, 60% participam das orientações técnicas fornecidas pela DRE de 

Taboão da Serra. Os professores entrevistas que não participam das OTs, 40%, 

justificam a situação por incompatibilidade do horário e o acúmulo de cargo, 

envolvimento em projetos fora da SEESP, por não haver oferta para sua disciplina e 

também por não haver dispensa de ponto para participar, ou seja, o professor 

interessado deve ir no contraturno de trabalho. 

 

    Figura 5.14 – Cursos 
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  Dos sujeitos entrevistados, 80% não participam de cursos promovidos pela 

Diretoria de Ensino. Muitos alegaram não ter tempo hábil para participar dos cursos, 

os quais são oferecidos durante a semana ou aos sábados. Devido  às condições de 

trabalho, jornadas excessivas e acúmulos de cargo. a formação contínua dos 

professores fora da escola fica prejudicada.  

 

5.1.3 Dimensão -  Prática na Unidade Escolar  

 

      Figura 5.15 – Contribuição das HTPCs na ação docente 

 

    

  A HTPC é um espaço de formação contínua em serviço dentro da unidade 

escolar; 100% dos entrevistados consideram que as reuniões de HTPC realizadas 

na EE Clarice Lispector contribuem para aprimoramento de sua  ação docente.  Os 

professores entrevistados declararam que os temas trabalhados no projeto de 

formação das  HTPCs ajudam no aperfeiçoamento e desenvolvimento da sua prática 

docente,  que o conteúdo está sempre relacionado com a formação de professores e  

que as reuniões baseadas no Currículo Oficial e no PPP da unidade escolar 

contribuem muito para a prática cotidiana. 

  Ressaltamos que muitos entrevistados destacaram que a formação permite 

uma reflexão sobre as próprias ações pedagógicas e, se necessário, mudá-las para 

melhor aproveitamento e enfrentar as dificuldades do dia a dia da sala de aula. 

Conforme um dos professores, 

 
Eu acho fundamental a formação do professor em HTPCs, porque é 
onde a gente aprende as coisas, é uma porta de estudos para gente, 
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para mim é fundamental,  a partir do momento que as HTPCs 
acabaram tendo esse direcionamento facilitou muito, muitos 
professores aprenderam muitas coisas, a gente conversa entre nós, 
a gente sabe que é fundamental (Entrevista - Professor-tutor 3). 

 

         Figura 5.16 – Avaliação das HTPCs 

 

 

  As avaliações positivas das HTPCs estão relacionadas à percepção de 

contribuição que estas trazem para a ação docente.  

 
[...] durante as formações, esses estudos, a gente  começa a pensar  
„nossa eu poderia fazer diferente‟. Então você começa a  se moldar 
para um próximo encontro,   o que eu poderia mudar na minha 
postura para poder tratar como aquele aluno. Eu mesmo cresci 
bastante. (Entrevista – Professor-tutor 2). 

 

 Percebemos que os professores refletem sobre suas práticas a partir das 

discussões e dos textos trabalhados nas formações nas HTPCs, tanto na prática 

cotidiana, quanto na ação de tutoria, conforme discutimos no próximo tópico. 

 

5.1.4 As Questões Abertas  

   

  Neste tópico, trabalhamos as questões abertas do questionário em análise 

conjunta com outras falas livres obtidas por meio das entrevistas e grupo de 

discussão. Nas questões abertas  17 e 18, os professores foram questionados sobre 

o conceito de tutoria antes e depois do envolvimento no Projeto Tutoria. Os 

professores apresentaram os seguintes conceitos sobre tutoria antes do 
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envolvimento no projeto: uma observação realizada de forma crítica; cuidar  e ser 

responsável por uma uma pessoa; responsabilidade por um menor, como exemplo 

José Bonifácio e o príncipe regente D. Pedro II; cuidar e acompanhar. 

  Os conceitos foram modificados pela participação no projeto: um processo de 

acompanhamento, direcionamento, posição positiva ante uma situação difícil; ter um 

compromisso em ajudar jovens que necessitam de ajuda para ter uma vida escolar 

organizada e de sucesso; auxiliar alunos com dificuldades e passar a conviver 

melhor com os alunos; uma ação de cunho pedagógico, mas também de cunho 

social ao tentar minimizar as dificuldades enfrentadas pelos alunos, que interferem 

em sua vida escolar; uma ação de acompanhamento próximo, para trazer o aluno 

para “dentro” da escola, trabalhando sua autoestima e capacidade; ma 

responsabilidade ampla em relação ao processo de formação do cidadão, 

preparando para o futuro e sua inserção no mundo global, mercado de trabalho, 

convívio, tolerância, etc.; ajudar a construir autonomia. 

Destacamos que a concepção do conceito de tutoria foi alterado pela ação 

prática dentro do Projeto tutoria desenvolvido na EE Clarice Lispector, a síntese das 

respostas demonstra uma evolução de uma concepção técnica, distante da visão 

pedagógica e humana do educando, para uma visão de propiciar condições para o 

desenvolvimento desse aluno, de compromisso pedagógico, social e ético com o 

ensino e  a formação desse cidadão. 

  Entedemos que essa visão justifica a massiva aceitação do Projeto Tutoria 

conforme disposto no Quadro 5.1, na última coluna, em que a avaliação do projeto 

pelos professores é entre bom e ótimo, acrescida da validação de sua continuidade 

para os próximos anos, nos dois instrumentos de avaliação dispostos nos Apêndices 

G e I.   

  Observamos por meio do Grupo de discussão (APÊNDICE J) que a 

concepção da aula e suas alterações advindas da participação  dos professores-

tutores no Projeto Tutoria, desta forma verificamos que o professor  considera o  

projeto  

 

“ [...] um excelente meio de resgate dos alunos que não enxergam na 
escola um caminho que os ajuda a „mudar de vida‟, que não 
possuem muitas vezes orientação familiar e até mesmo carinho” (– 
Instrumento de avaliação – 2011 - Professor 3).  
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  Assume a postura de educador e tutor, no seu sentido mais amplo  

 

“o papel do educador não se restringe a sala de aula, mas a todo o 
histórico escolar do educando, na unidade escolar e fora dela. 
Portanto, a figura do professor tutor é importante para evolução do 
aluno.”  (Instrumento de avaliação – 2011 - Professor 5 ).  

 

  Neste sentido, a mudança de concepção e o comprometimento permitem 

alterações no processo de ensino-aprendizagem exercido na sala de aula, 

evidenciado pelos depoimentos que  comprovam a afirmação de Rios (2010) ao 

dizer  que  

“O ensino tem seu significado articulado ao da aprendizagem. Mas é 
importante, ao chamar a atenção para a aprendizagem, que não se 
esqueça do ensino. Até porque, no gesto de ensinar, guardam-se 
enorme oportunidades de o professor aprender” (RIOS, 2010, p. 78) 

 

   Assim percebemos que os professores ao exercer a tutoria, modificam suas 

aulas em virtude do processo de aprendizagem dos alunos  “ [...] eu aprendi a tornar 

a aula mais vivenciada, através de seminários, de experiências, eles(os alunos) se 

envolvem mais. (Grupo de discussão- Professor-tutor C). 

  Neste sentido, o professor percebe  que o aluno  é uma pessoa, com 

vontades e ações, desta forma  “ de fato nas aulas, muda muita coisa porque no 

início você tem uma visão muito homogênea da sala, você vai percebendo a 

singularidade no decorrer do tempo” (Grupo de discussão- Professor-tutor A). 

  Em razão das específicidades dos alunos, exige-se do processo educativo  

escolar uma intencionalidade, conforme  Rios (2010)  

 

“Isto nos remete à especificidade da educação que se realiza no 
contexto escolar. Como processos de socialização e contínua 
construção da cultura, a  educação é algo que se encontra em todas 
as instituições sociais, mas na escola ela se reveste de 
características diferenciadas. A escola é o espaço de uma educação 
intencional, sistematizada, para a qual se exige preparo, diretividade, 
rigor.”(RIOS, 2010, p. 80) 
 
 

  Neste sentido,   

No planejamento (das aulas) muda, porque nós desenvolvemos 
atividades como seminários, experiências, o envolvimento que eles 
tem uns com os outros nas experiências, nos jogos matemáticos 
ajuda muito.  Porque como os colegas falaram, não apenas decorar, 
mas tem que interagir, tem que desenvolver competências e 
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habilidades. E eles ( os alunos) desenvolvem mesmo,  
aproveitamento preparando as aulas com esse projeto, posso dizer 
que atingiu um auges de quase cem porcento de melhora, noventa e 
oito porcento.” (Grupo de discussão- Professor-tutor C) 

 
  E,  

 

“De uma maneira geral muda, muda no sentido de que você não 
prepara aulas específicas para o aluno de tutoria, mas você passa a 
considerar outras possibilidades, a observar outras dificuldades 
naquela sala. Então, eu acho assim, em história, muitas vezes as 
aulas vinham sendo discursivas em alguns assuntos e eu fui 
percebendo que com esses alunos desse jeito não aprenderiam.” 
(Grupo de discussão - Professor-tutor A). 

 

Neste sentido percebemos que a formação contínua dos professores 

inseridos no Projeto Tutoria propiciou alterações na prática docente, sendo que os 

mesmo comprometidos com o desenvolvimento desses alunos modificaram suas 

ações pedagógicas para que os educando aprendam mais e melhor.  

  Garcia (1999) destaca que a mudança no comportamento profissional do 

professor está, entre outros fatores, ligada aos resultados junto aos alunos, ou seja, 

a evolução no desenvolvimento pessoal e escolar do educando mobiliza e incentiva 

a mudanças na ação docente. A afirmação pode ser corroborada, pelas seguintes 

falas 

“Em relação aos alunos que tem problemas, a  gente  podia usar 
aquela fala: “ eu não sou especialista nisto” ou “ eu não sou 
alfabetizadora”, „deixa pra ela, eu não tenho obrigação de fazer isso”. 
Mas aqui (na escola) a gente faz ao contrário  e dá resultado. A 
melhor parte é que dá resultado”  (Grupo de discussão- Professor-
tutor F) 

 

  Nesta perspectiva,  

“É isso mesmo, porque no começo eu tive um pensamento “ eu não 
vou conseguir”, mas a prática  vai desenvolvendo em nos  
habilidades que nos tornam mais interessados em continuar. E como 
você perguntou, o projeto ajuda porque desenvolvemos práticas que 
ajudam na integração dos alunos, na interação entre eles. Eles 
aprendem muito, eu também aprendi muito com essas atividades, e 
eu quero continuar. O aprendizado é contínuo mesmo, para  nós e 
para os alunos. (Grupo de discussão - Professor-tutor C) 

 

 

  Desta forma, percebemos a importância do Projeto Tutoria para os 

educandos, para os professores e para a unidade escolar, assim destacamos 

algumas recomendações nas considerações finais a seguir. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

   Identificamos que o projeto tutoria foi um elemento mobilizador da formação 

continua e superação do fracasso escolar nesta unidade escolar, sendo assim 

permitiu a constatação e alguns pontos de relevancia para a manutenção deste 

projeto na escola pública.  Dessa forma, elencamos algumas considerações: 

 A tutoria “como um espaço curricular de acompanhamento, gestão e orientação 

individual ou em grupo, desenvolvido por um professor-tutor cujo perfil deve 

atender aos objetivos da tutoria”; 

 O tutor  como orientador da aprendizagem, dinamizador da vida socioafetiva da 

sala de aula e orientador pessoal, escolar e profissional dos educandos, para 

propiciar o desenvolvimento social, afetivo, cognitivo e acadêmico dos 

mesmos; 

 a escola tem como função principal viabilizar um processo de ensino por meio 

do qual os alunos aprendam mais  e melhor; 

 a  ampliação da permanência do aluno na escola, em virtude do Projeto 

Tutoria, mobiliza o professor e o aluno em um processo de ensino e 

aprendizagem, possibilitando a redução do fracasso escolar; 

 o projeto trouxe um impacto na prática do professor; a ação e o conhecimento  

alteraram sua prática em seu espaço de sala de aula. Identificamos assim, 

mudanças que ocorreram na esfera pessoal e profissional do professor; 

 projetos diferenciados no início de carreira são mais promissores para a 

formação do docente, visto que os mesmos permanecem com entusiasmo, 

contribuindo com novas ideias. Salientamos que 73% dos professores 

entrevistas se encontram nessa condição; 

 a faixa etária dos professores, entre 25 e 35 anos, coincide com seu início de 

carreira, o que indica a necessidade de incentivo, de projetos inovadores neste 

momento de formação profissional contínua; 

 a modalidade de contrato de trabalho da maioria dos docentes – 87% com 

contrato temporário (OFA) – mostra-nos que esses professores estão mais 

preocupados e vinculados com a aprendizagem de seus alunos e a melhoria 

desta do que com sua situação funcional; 
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 o tempo do projeto coincide com o tempo de gestão do novo diretor. 

Entendemos, a esse respeito, que os valores praticados pelos gestores da 

instituição influenciam tanto na criação de novos projetos como na manutenção 

destes. O diretor acredita que o Projeto Tutoria seja uma forma de valorização 

da própria unidade escolar e do principio educativo do PPP; 

 ao identificarmos que 93% dos professores são graduados, verificamos a 

importância da valorização da  formação inicial. No entanto, constamos que 

todos os profissionais da escola objeto da pesquisa receberam sua formação 

em instituições privadas, ou seja, não há nenhum profissional advindo do 

ensino superior público. Por outro lado, constatamos que 20% dos docentes 

entrevistados cursam especializações, mesmo sem o estimulo da SEESP, em 

horários fora da jornada de trabalho. Enfatizemos que especializações não são 

disponibilizadas no horário de trabalho desses profissionais, nem subsidiadas  

de qualquer natureza, quer financeira, quer de espaço-tempo; 

 a educação contínua desenvolvida na própria unidade escolar foi muito bem 

avaliada pelos professores, tanto que 100% afiram ter sido fundamental, para o 

seu processo de formação profissional e pessoal, a contribuição do HTPC. 

Observamos a imprescindibilidade do estudo, da reflexão e da troca de 

experiências, fatores de mudança nas ações cotidianas de trabalho dos 

sujeitos entrevistados. 

 

  Essas recomendações fundamentam a necessidade de manutenção do Projeto 

Tutoria como recurso de transformação dos professores no enfrentamento do fracasso 

escolar, ampliando a permanência com compromisso com a educação e contribuindo 

para que a escola assuma o seu papel transformador na sociedade a partir do seu 

comprometimento com o ensino.  

  Ora, a educação é um direito dos professores e dos alunos. No entanto, esse 

direito só é efetivado se for planejada a permanência do aluno na escola conjugada ao 

atendimento das diferentes necessidades de cada indivíduo e à constante melhoria e 

readaptação do processo de ensino-aprendizagem.   

  Desta forma, reafirmamos o conceito de tutoria como um espaço curricular de 

acompanhamento, gestão e orientação individual ou em grupo desenvolvido por um 

professor-tutor, assim esta pesquisa atesta que o Projeto Tutoria colaborou para o 
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acolhimento dos educandos e a construção do sentimento de pertencimento à EE 

Clarice Lispector, na perspectiva de permanência e qualidades no processo de 

ensino-aprendizagem, possibilitando aos educandos a possibilidade de sucesso em 

sua vida pessoal, escolar e  aos professores mudanças significativas em sua prática.

 Afinal, a educação escolar comprometida com a permanência e a qualidade do 

ensino só acontece realmente se projetos como o Projeto Tutoria se tornarem  parte 

essencial da cultura escolar , inseridos na rotina das escolas, dos professores e dos 

alunos, e não a exceção. 
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APÊNDICE A 

Questionário de Pesquisa             Diretoria de Ensino Taboão da Serra 

Unidade escolar: E. E. “ Clarice Lispector”   

Eu Bianca dos Santos Torres, RG 33.501.225-5 estudante do Curso de Mestrado 

em Educação Currículo/ Linha de pesquisa Formação de Educadores na PUC/SP,  sob  

orientação do Professora Dra. Neide de Aquino Noffs, estou realizando  um pesquisa, 

intitulada “ Projeto Tutoria: Elemento Mobilizador para a  Formação Contínua de Professores 

e  Superação do Fracassos Escolar na Escola Pública”, que focaliza os  fatores constituintes 

do Projeto Tutoria e  ação docente. Na certeza de não poder realizá-la sem a sua ajuda, 

gostaria de convidá-lo/a a responder o questionário a seguir e que as informações 

solicitadas sejam completas e fidedignas. Desde já agradeço a sua contribuição. 

Dados de Identificação - Pessoal  

1-Estado civil               2- Sexo :  (  ) M  (  ) F       Idade______ 

2-Há quanto tempo  trabalha na Rede de Oficial de Ensino do Estado de São Paulo? 

3- Na Rede Oficial de Ensino Estadual sua carga horária é: 

(  ) reduzida 12 aulas         (  ) inicial 20 aulas       ( ) básica 25 aulas    (  ) integral 40 aulas 

4-Possui carga suplementar: 

(  ) Sim  Quantas aulas_______  ( ) Não________ 

5- Sua situação funcional na  Rede Oficial de Ensino  Estadual de Educação é: 

(  ) Efetivo     (  ) OFAs 

6- Participa de movimentos propostos pelo sindicato? 

(  ) Sim. Quais 

_______________________________________________________________ 

(  ) Não 

7- Exerce ação docente na  rede privada de ensino ? 

8- Em quantas unidades escolares da Rede Oficial de Ensino do Estado de São Paulo você 

lecionou  de  2008 a 2010? Em quais séries do ensino Fundamental de Ciclo II? 

Ano Sim Não 

Séries 

EF II EM 

2008     

2009     

2010     

 

09-Há quantos anos ou meses trabalha nesta  unidade escolar? Quais séries? 
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__________ _______________________________________ 

 

Dados de formação 

10- Com relação a sua formação: 

Graduação em_____________________ Universidade Pública (  ) Sim (  ) Não. Ano  de 

Conclusão ____________ 

Especialização – Área__________________________ Universidade Pública (   ) Sim (  ) 

Não 

Ano  de Conclusão ______________ 

Mestrado – Área_____________________________ Universidade Pública (  ) Sim (   ) Não 

Ano  de Conclusão ______________ 

Doutorado – Área____________________________ Universidade Pública (   ) Sim (   ) Não 

Ano  de Conclusão ______________ 

Outros___________________________________________________________________ 

 

11- Você participa de formações ( Orientações Técnicas )    organizadas pela Diretoria de 

Ensino: 

(    ) Sim. Quantas vezes no ano?______________________________________________; 

(     ) Não.  Por quê? 

12- Você participa de  ursos ( fora do horário de trabalho) organizados pela Diretoria de 

Ensino ou pela Secretária da Educação: 

(    ) Sim. 

Quais______________________________________________________________ 

(    ) Não.  Por quê ?____ não me interessou _____________________________ 

13-  Quantos livros você leu durante o ano de 2009: 

 2008 2009 2010 

Da disciplina que leciona    

Da área pedagógica    

 

14-  Os assuntos abordados nas HTPCs contribuem  para  sua ação docente ? Justifique 

15-  Avalie seu aproveitamento em relação às atividades de  HTPCs realizadas nesta 

escola: 

(   ) Ótimas    (  )  Boas  (   ) Regulares    (  ) Ruins     (   ) Péssimas  

Justifique:   

 

Projeto Tutoria 

18- Antes de  trabalhar no Projeto Tutoria  o que você entendia por  “ tutoria” ? 
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19- O que  você entende por “tutoria”, hoje ? 

20-Como você definiria  os seus alunos do Projeto Tutoria? Justifique 

21-  De quem é a responsabilidade  “em relação as orientações  e definições” sobre o 

Projeto Tutoria ?   

22- Você recebeu orientações para desenvolver seu trabalho em relação ao Projeto Tutoria, 

vivenciado por você nesta escola? Qual foi o tipo de orientação? Foi suficiente? 

23-  Você acredita que a sua formação  (licenciatura) fornece subsídios suficientes para seu 

trabalho como professor-tutor ? 

([...] ..) Sim 

(..) Não.   

No caso de resposta negativa. Quais são os subsídios que você acha necessário: 

24-   Qual a responsabilidade do professor no Projeto Tutoria ? Justifique. 

25- Qual a sua avaliação  do   trabalho de tutoria realizado esta escola:  

(  ) Ótima   (  ) Boa  (  ) Regular  (  ) Ruim 
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Apêndice B 

ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

1) Gostaria que você falasse um pouco de como surgiu o Projeto Tutoria. E a 

sua participação no mesmo? 

 

 

2)  De quem são as responsabilidade sobre a orientação e definição de 

caminhos no Projeto Tutoria? 

 

3) Quais são os pontos positivos e negativos, pedagogicamente falando do 

projeto, e quais as mudanças que você seguiria para melhorar alguns pontos 

negativos que você encontra? 

 

4) Em relação às formações continuadas, elas dão subsídios para o trabalho do 

professor no Projeto Tutoria?  

 

5) Você acredita que é responsabilidade do professor ser tutor? Você acredita 

que faz parte da sua função como professor? 

 

6)  Relate livremente o que você quiser, acha importante, que você gostaria que 

as pessoas soubessem sobre o Projeto Tutoria. 
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Apêndice C 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DO PROJETO TUTORIA – 2010. 

 

Relate os pontos positivos e negativos desta ação neste ano de 2010. Por favor, seja claro 

ao apontar a validade ou não deste projeto para o próximo ano letivo, levando em 

consideração tudo aquilo que precisa se otimizado, bem como os aspectos realizados com 

êxito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 

 

Apêndice D 
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Apêndice E 

E E “CLARICE LISPECTOR” 

 
ENSINO FUNDAMENTAL PROJETO TUTORIA  

 
1. Estágio 1: Diagnóstico inicial 

Aluno (a): _____________________________  Idade:_______série:_____nº ______ 
 
RESPONDA AS SEGUINTES QUESTÕES PARA QUE ATRAVÉS DELAS POSSAMOS 
CONVERSAR SABENDO UM POUCO SOBRE VOCÊ: 
 
1. Qual é a sua data de nascimento?  
2. Qual é o nome de seus pais ou responsável por você? 
3. Você tem irmãos? Quais são os nomes e as idades deles 
4. Na sua casa vocês têm animais de estimação? Qual? 
5. Quais são as suas tarefas ou obrigações em sua casa?  
6. Atualmente quem trabalha com emprego fixo em sua casa? Qual é a profissão? (não diga o quanto 
ganha, apenas o trabalho). 
7. O que você gosta de fazer nas horas vagas?   
8. Quem faz o almoço e a janta na sua casa?    
9. Em casa, como vocês se reúnem? Marque a alternativa que achar melhor.   
  
 
a) (   ) Nos finais de semana, quando assistimos TV juntos na sala. b) (   ) As vezes quando 
saímos para dar uma volta ou passeio. 
c) (   ) Somente nas férias quando vamos na casa de algum parente.      d) (  ) Só nos reunimos em 
épocas de Natal, Ano Novo ou algum evento importante. 
 
10. Os pais ou responsáveis que trabalham costumam chegar a que horas em casa?  
11. Escreva uma frase em que você possa expressar o que sente quando está com a família. 
12. Você pratica algum esporte? Qual?    
13. Como você se organiza para estudar? A que horas?  
14.Qual a disciplina que você mais gosta?    
15. E qual a que você tem mais dificuldade ou não gosta muito?  
16.Qual é a sua comida preferida?     
17. Qual foi o passeio em família ou escolar que você mais gostou?  
18. Escreva uma frase que possa representar como você é.  
19. Você ou alguém da família tem algum problema de saúde? Qual?  
20. Você tem muitos amigos? Costuma selecionar amizades? De que forma?  
21. Quando você faz algo “errado” a sua reação em casa é: 
 
a) (     ) Costuma mentir com medo de repressões 
b) (     ) Costuma dizer a verdade independentemente das broncas. 
c)  (    )  Diz sempre a verdade, pois os pais ou responsáveis sempre conversam e auxiliam? 
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Apêndice F 

Transcrição das entrevistas semiestruturadas (APÊNDICE B) 

Gestor  01 

1) Gostaria que você falasse um pouco de como surgiu o Projeto Tutoria?  e a 

sua participação no mesmo? 

O projeto tutoria surgiu em 2008, na verdade é resultado de uma verificação nossa 

em 2008, do número de alunos retidos que tivemos em 2008,  número elevadíssimo, 

nos tínhamos aproximadamente 120 alunos  matriculados e tivemos 69 retidos, um 

número muito alto. Era o meu primeiro ano, também, na gestão da escola. A partir 

de 2009, nós entendemos que algumas ações específicas precisam ser tomadas 

para dar conta desse problema, aí nos chegamos ao projeto tutoria. No princípio a 

ideia era montar um projeto que os alunos com maior dificuldade fossem 

acompanhados mais de perto, para que essas dificuldades fossem sanadas e não 

chegassem no processo de avaliação final, no caso, como um processo de retenção, 

o  objetivo dele era conter as retenções por meio de uma melhora nesse processo 

de ensino e aprendizagem e também combater  a  evasão, no sentido de abrir a 

escola para que esses  alunos retornassem e se sentissem acolhidos aqui dentro. 

Assim, em que medida eu ajudei, a minha participação foi, na verdade, motivar os 

professores, tentar convencê-los dessa iniciativa, construir junto com eles as etapas, 

porque eu, também, não tinha isso pronto. Lógico, que nesse trabalho de motivação 

e ganho dos professores para esse projeto, que eu atuei naquele  princípio no ano 

de 2009.   

  

2) De quem são as responsabilidade  sobre  a orientação e definição de 

caminhos no Projeto Tutoria ? 

Isso cabe a equipe gestora. Por que  cabe à equipe gestora ? Nós entendemos que 

os professores trabalham com suas turmas, o que não significa que todos os 

docentes tenham todas as turmas. Já a equipe gestora trabalha em todos os 

períodos com todas as turmas, não na sala de aula, mas no cotidiano e  também 

articulando o trabalho com os próprios docentes. Então nós por temos essa visão 

um pouco maior de como a escola funciona,  e qual o contexto que essas turmas do 

ensino fundamental  estão inseridas e que são atendidas dentro do projeto tutoria, e 

como os alunos que estão inseridos dentro de cada turma precisam de um auxilio 
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maior, porque  nos temos o conjunto das notas e da frequência, sendo que cada 

professor tem da sua sala, da sua turma, em seu diário individual. Nós chamamos 

para si ( nos) a responsabilidade de guiar, de orientar o projeto tutoria, isso não quer 

dizer que  a gente não criou ao longo desse período 2009-2011 mecanismos para 

ouvir os professores. O que na verdade vem acontecendo nessa escola, é que o 

projeto tutoria tem  sido circunscrito a um grupo específico de alunos. como se, ele 

está afunilando. Ou seja, nós tínhamos um campo maior de trabalho, uma grande 

quantidade de alunos com dificuldade, isso vem sendo gradativamente diminuindo, o 

que não quer dizer que  tudo esteja resolvido.Mas para o tipo de problema, que esse 

projeto surgiu para resolver  nos estamos  conseguido ao longo de anos, resultados, 

estamos diminuindo a evasão escolar e, também, estamos diminuindo um pouco o 

problema da reprovação. E hoje,  percebemos  na fala dos professores, nos 

expedientes de reunião pedagógicas e até mesmo de HTPC e planejamento que os 

alunos estão aprendendo mais.Nesse sentido , quem vai orientar mesmo é a equipe 

gestora. 

 

3) Quais são os pontos positivos e negativos, pedagogicamente falando do 

projeto, e quais as mudanças que você seguiria para melhorar alguns pontos 

negativos que você encontra? 

Vamos lá, começar pelos pontos positivos. Primeiro ponto positivo do projeto tutoria 

é criar, estabelecer uma relação  entre o professor e o aluno, na qual o docente, 

muitas vezes, não tem a percepção de qual o  contexto em que esse aluno está. 

Então, às vezes, muitas vezes o professor parte do princípio de que existe o aluno 

ideal para quem  ele prepara atividades, exercícios, até mesmo aula expositiva, ou 

algumas atividades em grupo, não entende  que existe singularidades que marcam 

esses alunos, e muitas vezes essas histórias de vida, também, influenciam na 

maneira de  como esse aluno vai  se desenvolver ao longo da sua escolaridade. A 

primeira coisa é que o professor passa a ter um contato mais próximo com aluno, e  

esse contato mais próximo, o permite conhecer melhor, o que não significa ter dó, o 

projeto tutoria não é uma projeto de caridade, não é um projeto assistencialista, ele 

não é um projeto que vem para compensar ausências ou  lacunas de outros lugares,  

família, enfim  esse não é o objetivo. Quando o professor se coloca a orientar esse 

aluno a montar uma rotina de estudos, a saber proceder como executar tarefas que 

são colocadas, planejar uma agenda, porque nem todos os alunos tem essa clareza 
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de como é que funciona a disponibilidade do tempo e o que cada tarefa exige. 

Automaticamente , automaticamente não. Na verdade temo uma situação que se 

cria um vinculo maior, a gente percebe os professores não criam obstáculo para 

isso. Realmente, eles começam a olhar para esse aluno de outra maneira, esse 

relacionamento permite que o professor tenha uma sensibilidade maior. Aquele 

aluno que era um número e passa a ter um nome, e ele é tratado de uma forma mais 

humana e isso é necessário. Respeitando a história e  a trajetória  desse aluno. 

Muitas vezes se adequando, aquilo que o aluno pode corresponder, percebendo  

que aquilo que é um avanço simples para um outro aluno, para aquele aluno é algo 

significativo, e o elogio e o acompanhar não significar falar ao vento,mas  realmente 

valorizar aquilo que naquele momento ele  pode fazer. 

Outro ponto positivo do projeto tutoria  é que de fato os alunos passam a gostar mais 

da escola, eles se envolvem mais com  a escola, eles percebem que a escola tem 

esse caráter de junção, esse aqui não é um espaço de conflito, é um espaço de 

conhecimento. E o conhecimento passa por um ambiente que tem harmonia,  não 

quer dizer que dentro dessa harmonia, não exista problemas de relacionamento ou 

algum tipo de desentendimento, isso não são maiores  do que as possibilidade em  

transformar em um ambiente ideal.  

O ponto negativo, é que nos evitamos que aqui, o projeto seja feito de forma 

filantrópica. Por exemplo, eu evito na montagem do projeto em 2009, 2010, 2011 

que ele fique a cargo de um momento que o professor  esta cedendo porque acha 

bonito o projeto. Eles estão doando o tempo dele. A gente procura fazer o projeto na  

terceira HTPC, que ele é remunerado, portanto é uma atividade regularmente do 

exercício da docência. Agora, qual o problema? Nós percebemos que nós não 

temos professores suficientes e comprometidos o tanto quanto o projeto exige para 

realizar  a ação. Não há uma compatibilidade da carga horária dos professores e a 

realização do projeto, na possibilidade que isso aconteceu, foi ótimo. O diferente 

disso se torna filantropia e não é interessante. O outro ponto negativo do projeto, 

que  hoje eu percebo é que para a equipe gestora se nos tivéssemos  mais um 

membro da equipe gestora, com a formação voltada para o campo da 

psicopedagogia isso seria melhor e menos difícil para nós.  Porque a gente percebe 

que demanda de formação específica, mas a gente não pode usar a desculpa da 

formação para não fazer nada. Não dá para ser indiferente àquilo que nos salta aos 

olhos. 
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4) Em relação às formações continuadas, elas dão subsídios para o trabalho 

do professor no Projeto Tutoria?  

Primeiro eu vou falar das formações continuadas ordinárias aquelas que estão  

previstas pela secretaria, aquelas que estão no conjunto das  ações da secretaria da 

gestão  atual, estadual. Eu vou dizer que não, não há uma preocupação com isso, 

nós não temos   ainda uma preocupação, ou pelo menos um olhar sobre a tutoria 

como um campo de trabalho em educação. Ou pelos menos isso não chegou a rede 

estadual ainda. As nossas formações  para o projeto tutoria, estão muito mais 

circunscritas as ações  planejadas da equipe gestora com os professores, assim nós 

corremos atrás de formações. Então, para conseguir montar. Por exemplo, teve um 

ano que uma professora pensou em montar um questionário para conhecer melhor 

os alunos, alguns eram muito tímidos para falar de si, talvez por escrito sim. Aí sim, 

tivemos que sentar, pensar sobre essas questões ler sobre o projeto tutoria para não 

sermos muito invasivos. Mas assim, a formação continuada ordinária,  pensada 

como formação de professores, pensadas para professores de uma rede pública de 

ensino, isso eu acredito que  não existe ainda, está muito mais a cargo das ações 

individuais das escolas. Aí eu vou ser honesto, eu entendo que realidade ou unidade  

que não queiram  assumir mais compromissos não  entram nesse campo, porque é 

muito trabalhoso. 

 

5) Você acredita que é  responsabilidade do professor ser tutor? Você acredita 

que faz parte da sua função como professor? 

Sim, eu estou convencido disso. Eu não consigo imaginar um docente que entre na 

sala de aula, vomite vários conteúdos, ou faça  aquilo que Paulo Freire dizia uma 

educação bancária, tente auferir isso em prova, obtenha resultados e vá embora da 

escola, pensando que fez o seu serviço. Isso não dá. Por que não  ? Porque muitas 

vezes para  fazer ser significativo, para que os alunos comprCOMPREENDAMndam 

melhor onde irão usar os conhecimentos que estão aprendendo é preciso esse 

entrosamento melhor.  O projeto tutoria, eu entendo que[...]  a tutoria, em si,  tem 

que  ser vista como um profissional de acompanhamento, isso só não é encarado 

assim, porque as pessoas confundem com filantropia, confundem com boa ação, e  

esse não é o objetivo. Quando eu acompanho um aluno, quando eu procuro saber 

qual é o seu percurso, eu consigo até mesmo ter uma visão maior desse processo 
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de avaliação, porque eu sei de  como ele está, de onde ele partir e aonde ele 

chegou. O projeto tutoria é nesse sentido. E, também, porque hoje, nos temos 

clareza, que  tem alunos que demandam necessidades e atenções específicas, 

então não dá para ser indiferente a isso. Eu acredito sim, que  o professor é umtutor 

dentro do campo do seu trabalho, isso seria melhor,  se essa consciência  

profissional, de que a tutoria é um acompanhamento a longo prazo, pensando no 

aluno como um todo,  ao invés de tratar como uma ação de boa fé. Isso é 

complicado. 

 

6) Relate livremente o que você quiser, acha importante, que você gostaria que 

as pessoas soubessem sobre o Projeto Tutoria. 

Bem, o que é mais importante no projeto tutoria, já há três anos nessa ação. Eu 

entendo que é possível melhorar a relação professor e aluno. Quando  a gente vê no 

noticiário situações de extrema violência na escola, ou  até mesmo noticias técnicas,  

no caso  número de evadidos, reprovados e tal. Vê um quadro que   não ter mais 

solução, realmente a educação, olhando  por esse ponto de vista, parece  que não 

ter mais condições  e  que o fim está próximo. O projeto tutoria, ele  nos anima. 

Porque você consegue trazer para dentro daquilo que é um processo mais 

adequado, mais humano do processo de aprendizagem,  os alunos quando são 

incorporados. O que eu entendo que é relevante do projeto, que merece ser 

divulgado, é que a tutoria vem mesmo como uma resposta aos alunos que precisam 

de mais apoio. Sem dúvida alguma, quando o professor se propõe a isso, ele se 

torna um ente significativo  na vida desse aluno. Porque  eu tenho situações aqui, já 

vi situações aqui dentro, de  pais virem agradecer porque os professores 

conseguiram dar um olhar especial  que eles não sabiam dar. Então, para muitos 

pais não é má fé, não olhar o caderno do aluno, não saber orientar como fazer as 

atividades, é porque   não teve essa escolaridade, essa cultura letrada não fez parte  

do seu dia-a-dia. E quando  o professor se coloca nesse sentido,  daquele que 

acompanha, mas também se preocupa  como a outra pessoa, como um ser humano 

que está em processo de realização pleno. Realmente, o projeto dá conta do seu 

objetivo. Eu acredito que é isso que é principal. O Projeto Tutoria mostra que ainda é 

possível. 
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Professor – tutor 01 

1) Gostaria que você falasse um pouco de como surgiu o Projeto Tutoria?  e a 

sua participação no mesmo? 

Foi uma ideia da equipe gestora, que eles tiveram uma ideia para justamente 

solucionar um problema que acontecia quando o diretor, ele se efetivou aqui em 

2008. O índice de reprovação das oitavas séries naquele ano, foi um total de[...]  

Tinha um total de alunos, quatro oitava séries, 120 alunos,   67 foram 

reprovados. O índice foi muito grande. Em 2009, após o segundo, a partir do 

segundo semestre, eles queriam, começaram a pensar em fazer alguma coisa, 

porque as oitavas séries do  ano de 2009, também atravessam esse problema. 

Surgiu a ideia   do projeto tutoria, que a escola tirou referência do filme Central 

do Brasil, quando a Fernanda Montenegro fazia o papel da professora 

aposentada que redigia cartas para pessoas que não sabia escrever, e ela 

acabou sendo uma tutora daquele garoto que queria tanto reencontrar  a família 

dele, reencontrar  o pai e tudo e dalí partiu a ideia  da escola de ter o projeto 

tutoria. Ele foi um projeto piloto em 2009, foi  abordado somente com as  oitavas 

séries, eram  três  oitavas séries, com  um total  aproximado entre   90 a 100 

alunos.  90 a 100 alunos, porque você contava nas três salas,  alunos que já  

estavam entrando naquela questão de desistência, lá no terceiro bimestre, já 

estava evadindo da escola. Desse grupo, foram reprovados somente 22. O 

projeto tutoria deu certo porque ele pegou o número de alunos, que  era mais da 

metade estava com problema e  conseguiu fazer um trabalho com eles, e  

reduziu a retenção em relação a 2008, caiu três vezes a menos do que era  em  

2008, de  67  caiu para  22 alunos que  eram reprovados. Então, Naquele 

momento, o trabalho como foi feito, piloto com os alunos da oitava série. O 

projeto deu certo. Ele deu certo. A escola atingiu o objetivo que ela queria 

naquele momento, resgatar o interesse do aluno pela escola, para o aluno 

entender que ele faz parte da escola, que  ele  é o personagem aqui principal  da 

escola, porque sem  aluno não existe  aula, você vai ter a sala de aula vazia. E, 

você,  começou a resgatar o aluno, o interesse dele de[...]  Muitos alunos tem 

dificuldade em se abrir com os pais, ele vê na figura professor tutor aquela 

pessoa  de confiança que ele poderia  se abrir e contar o problema dele.  

 

1-a) e a sua participação no Projeto Tutoria ? 
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Pra mim é interessante, porque eu tenho uma visão como professor, eu não me vejo 

só como professor  do aluno, eu acabo, o emocional fala mais alto, e você acaba 

tendo uma  relação com muitos alunos, aqui, como  se fosse pai e filho. Porque  

você passa um bom tempo da tua vida em sala de aula, e seu filho está numa outra 

escola, com outro professor, enquanto você tá cuidando do filho dos outros. Eu 

mesmo, na minha opinião pessoal,  me sinto como se fosse um pai deles, eu cobro,  

sou severo, eu sou rígido mas também  sou carinhoso, sei dar atenção, sei entender  

quando o aluno está passando por dificuldades, e você trabalhar no projeto dessa 

forma é uma coisa que é gratificante, porque você começa conhecer  melhor a sua  

clientela, o aluno,  e  entender porque,  muitas,  o aluno é problemático  em sala de 

aula. Não porque  ele está fazendo aquilo, que ele é um aluno sapeca,  que  ele é 

um aluno que ele  gosta de pentelhar o professor,  é que realmente ele tem um 

problema, ele está chamando atenção com aquele problema, para ver se alguém 

olha para ele de verdade e dá atenção que ele precisa. E no meu projeto tutoria, eu 

encontrei muito aluno assim e no final do ano, no projeto piloto 2009,  no conselho, 

quantas  mais vieram agradecer que o filho era introvertido, o filho  era fechado,  e  a 

partir do momento de participação no projeto tutoria , comigo, o filho começo a se 

abrir,  a  falar mais com a mãe, a confidenciar algumas coisas para a mãe, não ficar 

mais  isolado naquele   mundo dele, no quarto dele, ele passou a se  abrir mais com 

a mãe. A mãe veio agradecer a direção, e a direção falou agradece ao professor, 

porque o professor  trabalho com ele no Projeto Tutoria, e eu falei com ela  e ela me 

parabenizou, e ele falei para ela “ o importante é que uma semente foi lançada, e o 

seu filho, ( que é o (nome do aluno), aluno do 2º ano, aqui da manhã,) ele mudou 

completamente”. Ele era muito fechado e ele passou a ser uma pessoa um pouco 

mais extrovertido, um pouco mais,  não tão extrovertido  como tantos outros. Mas 

para quem era introvertido, começou a falar mais,  a se abrir mais com a mãe foi  

uma mudança tremenda, e criar um  interesse   dele de buscar em casa, um  (o) 

momento dele para estudar. Isso é importante. 

  

2) De quem são as responsabilidade  sobre  a orientação e definição de 

caminhos no Projeto Tutoria ? 

Olha, isso vem da equipe gestora. A direção da escola que bolou, eles passam as 

comandas para gente, os direcionamentos, as orientações. Existem fases de 

orientação, que ele vai te passando, vai te determinando o que é para você fazer. 



126 

 

Tem a primeira fase de conhecimento, a abordagem inicial, conhecer o aluno, você 

tem a liberdade de fazer reuniões coletivas e individuais, e depois você vai passando 

pelas  as outras fases, que eles vão dando direcionamento do que você deve 

abordar, até chegar em um ponto em que você vai abordar diretamente aqueles 

casos, considerados  assim críticos que precisa de uma atenção maior, eles vão 

passando a comanda como você deve trabalhar com o aluno, para tentar pelo 

menos suprir certas  as deficiência, tanto a deficiência de aprendizagem, como 

qualquer outra deficiência de carinho, de  atenção, eles vão dando as comandas e 

você  vai seguindo aquilo ali 

 

3) Quais são os pontos positivos e negativos, pedagogicamente falando do 

projeto, e quais as mudanças que você seguiria para melhorar alguns pontos 

negativos que você encontra? 

Ponto positivo é que o professor fica mais próximo do aluno e o aluno passa  a 

enxergar o professor como amigo, desde que tenha uma relação de respeito o 

professor saiba transmitir isso para o aluno, ele não vai  confundir amizade  com 

liberdade, ele vai saber o ponto onde ele em conversar com o professor, brincar 

quando é dado abertura para brincadeira, mas quando é para falar sério, fazer as 

coisas sérias, o aluno vai entender.  O professor pode criar  esse ambiente com o 

aluno. 

Como ponto negativo, eu abordo a questão que muitos alunos por ter que vir na 

escola em outro horário, outro período eles acham que  é tempo demais dentro da 

escola, então  eu vejo ponto negativo, assim um pouco de falta de interesse do 

aluno,dele tá mais inserido dentro daquilo que a escola pode passar, a educação 

não se resume só dentro da sala de aula, não só nos professores,o universo da 

escola aqui,  o ambiente ajuda a construir o conhecimento do aluno, e esses 

projetos paralelos, esses projetos assim, não sei se posso definir como 

“extrapedagógicos”, porque ele  tem uma função de ajudar dentro da sala  de aula, o 

aluno participar deles, ele tem  que mudar um pouco essa cabeça e ter incentivo dos 

pais, muitas as vezes o pai fica tão preocupado do filho em ficar em casa, levando  o 

“menor” na escola, ele tem que cuidar das tarefas de casa, que o  aluno fica sem 

motivação para vim participar, então o professor tem que forçar o aluno, tentar 

incentivar da melhor maneira possível, então o aluno, muitos,  uma parcela não 

abraça o projeto com muito seriedade,  falta muito em reuniões, o que você 
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determina para fazer, muitos não fazem, fica incompleta, eles levam assim,  muito 

displicente. Então, acho que o ponto negativo do projeto é por parte do aluno, não 

por parte da equipe gestora e do professor, o interesse do aluno e  família apoiar, 

porque   a família foi comunicada que vai ter o projeto, é  passada uma autorização 

para família autorizar o aluno vir  depois do  horário dele de aula para participar  das 

reuniões com aqueles professor, como  é o meu caso que tem  o dia todinho, a parte  

da manhã envolvida  com aula e tem que fazer a reunião em outro horário, ou do 

meio dia e vinte até  uma hora da tarde , ou após as trezes horas, que aluno vai pra 

casa fazer as refeições e volta.  O pai é comunicado, falta incentivo  da família que o 

aluno venha e participe mais do ambiente escolar. Como mudança, eu tinha 

pensado em algo no sentido do seguinte, nós debatemos assim:  uma extensão do 

projeto para também alunos do ensino médio, porque ele tá focado nos alunos do 

ciclo ii,  fundamental. Mas você direcionar também, todos tem que participar, para 

que criar um ambiente pro  aluno não se sentir, para aquele que é considerado um 

bom aluno ser excluído,todos tem que participar,  mas focar mais nos alunos 

problemáticos, com “ene” tipos de problemas, não só defasagem de aprendizagem, 

mas também defasagem,  carência afetiva, carência alimentar.Então, focar mais em 

cima desses alunos a abordagem. Então, como eu poderia sugerir alguma mudança, 

sinceramente não sei como proceder com essa mudança. O que eu vejo é assim,  

abordagem  em cima daqueles que são considerados, os estão com maior  

problema e em cima deles fazer um trabalho mais abrangente, para ver se o aluno 

consegue resgatar o interesse pela escola, interesse dele pelo estudo, em participar 

e ele se e sentir importante dentro da escola, saber  que ele faz parte e saber ele 

não é um número, ele é uma figura importante. 

 

4) Em relação às formações continuadas, elas dão subsídos para o trabalho do 

professor no Projeto Tutoria?  

Não, não são suficientes. A gente precisa, como  a gente  até debateu ontem no  

nosso HTPC, a gente precisa de um profissional da área da Psicologia para passar 

orientações mais específicas para  você saber abordar o aluno. Muitas vezes você  

não sabe, quando é um  problema  que o aluno tem que desabafar, um problema de  

pai, uma separação ou  até mesmo problema de violência dentro de casa.   O aluno 

não sabe como se abrir com o professor, e você não sabe como abordar, você 

percebe que o aluno está com algum problema, mas você não sabe como chegar no 
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aluno e abordar e falar com ele. Então se tivesse um amparo de um  profissional 

desse, dando um suporte para gente na escola, para direcionar o projeto, de como 

ele deveria ser feito, eu  creio sim que  ficaria melhor, porque só o conteúdo, só 

aquilo  não é suficiente, fica muito restrito ao cumprir o currículo, o que você precisa 

apresentar do currículo e extra-currículo o que você pode fazer para ajudar o aluno,  

porque tem mecanismos que a gente não tem, não sabe lhe dar  com o aluno de  

inclusão, você não tem uma bagagem para cuidar dele. Você vai pegando 

informação com um e com outro colega que tem um “jeitinho” melhor, já tem 

habilidade de trabalhar com “aquela coisa” e você  começa observar, pega uma dica 

e você vai trabalhar com aquilo.  

 

Relate livremente o que você quiser, acha importante, que você gostaria que 

as pessoas soubessem sobre o Projeto Tutoria. 

O que eu acho interessante é assim, já ouvi falar que tem escolas que tem projeto 

tutoria, mas como foi falado, existe vários níveis e vários tipos de tutoria, então qual 

é o melhor para cada escola. É interessante falar de tutoria, porque para cada 

escola ir entendendo que existe vários tipos de tutoria e saber qual está mais 

adequada a sua escola, a realidade da sua clientela, para você ir no ponto certo  e 

pegar aquilo que é certo, aplicar o que é certo para aquela realidade. Para não 

colocar a tutoria, porque tem tanta coisa para você fazer  e você não sabe qual você 

vai escolher o A, B ou C, para trabalhar com aquela realidade, então discutindo isso 

com uma pessoas que tem esse trabalho, isso que você está fazendo (pesquisando)  

começa abrir o horizonte para gente começar a pensar melhor, começar a estruturar 

melhor a ideia e começar a raciocinar: “opa, eu tive uma ideia, então dentro daquele 

perfil, pra daquele tipo de tutoria que vai aplicar na escola, eu tenho uma ideia para 

acrescentar e poder trabalhar melhor com aquela clientela”, então começa a surgir 

novas ideias e você começar a entender melhor o que é tutoria,   porque até então 

todo mundo sabe o que é tutoria, muitas  vezes pensa que sabe, vai buscar no 

dicionário ou no google a definição do que é tutoria. Sendo que na própria história do 

nosso país, Dom Pedro, o príncipe, Dom Pedro II teve como tutor José Bonifácio, 

porque Dom Pedro por questões teve que voltar para Portugal, então deixou um 

tutor para tomar conta dele. Então já tem na história do Brasil, na formação do nosso 

período monárquico, o segundo regente do país, segundo governante teve um tutor 

que foi José Bonifácio. Então  entender o que é a tutoria: é cuidar da Educação, é 



129 

 

dar apoio,  é incentivar,  é orientar, é corrigir, sabe?  Ninguém aqui está substituindo 

pai e mãe,  mas é você dá um apoio pro aluno que muitas vezes ele não tem casa, 

entender o que é essa tutoria. E só debatendo e discutindo com pessoas que tem 

essa visão, esse conhecimento, que faz algum tipo de trabalho, uma tese de 

mestrado como “você está fazendo”,  para você aprender  mais  e mais e poder 

colocar isso em prática. Só dialogando, discutindo mesmo. Por isso eu acho 

importante desde o primeiro passo em 2009 e esse ano ele vai passar por uma 

reformulação e para gente saber realmente quais são os tipos de tutoria, onde a 

gente  vai encontrar o adequado a nossa realidade e colocar em prática.   
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Professor- tutor - 02 

1) Gostaria que você falasse um pouco de como surgiu o Projeto tutoria e a 

sua participação no mesmo? 

Tá surgiu, o Luiz que trouxe a proposta para gente aqui da escola. No início, 

confesso que achei estranho, mas depois sentando com os alunos, a minha 

experiência, foi bem melhor pra mim do que para os alunos no primeiro ano, mesmo. 

Foi uma descoberta minha, eu descobri certo aluno, tive uma relação melhor com 

certo aluno, então foi assim. Primeiro a gente fez como experiência, começamos a 

trabalhar aos poucos, como teste, não sabia se ia dar certo. Foi meio difícil trazer os 

alunos pra perto da gente, teve uma certa, como posso dizer, uma barreira deles 

que não sabia se iria ou não conversar com a gente, o que podia falar ou não,  então 

foi meio complicado,mas eu acho que foi de grande valia, assim porque  essa 

aproximação, só o fato de não você  não estar durante o período de aula, fora do 

momento, assim uma outra situação. Eles vendo a gente, assim  Fora daquele, 

aquele vocabulário que a gente usa na aula, que não usaria com eles na hora dessa 

conversa, uma conversa mais livre, foi bem gostoso.  Foi mesmo como experiência, 

depois a gente levou para os outros anos. 

 

2) Falasse um pouco sobre as responsabilidades, de quem são as 

responsabilidade em relação ao Projeto Tutoria sobre  a orientação e definição 

de caminhos. 

São divididas, e ao mesmo tempo, a gente decide em grupo. O Luiz, ele dá um norte 

para gente de como seria feito, de como a gente vai direcionar cada reunião. A 

gente faz da nossa forma, as perguntas que a gente faz, a gente vai descobrindo 

com a conversa com determinado aluno, então eu sei com aquele aluno posso 

chegar, onde posso perguntar certas coisas pra ele, você vai descobrindo  de acordo 

com a dificuldade, com abertura que ele também vai dando. E essas orientações 

sempre partiram do Luiz, mas ele sempre pergunta para gente, se a gente  tem 

ideias para colocar, um ou outro professor sempre dá ideia, o Wagner também dá 

bastante ideia. 

 

3) Quais são os pontos positivos e negativos, pedagogicamente falando do 

projeto, e quais as diretrizes que você seguiria para melhorar alguns  pontos 

negativos que você encontra? 
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Um ponto negativo que até falei na última reunião aí, é o tempo para isso ser feito. 

Pelo menos a dificuldade que eu tive o ano passado, eu marquei a última aula como 

encontro e tinha aluno que fugia, ia embora e não ficava justamente aqueles que 

tinham mais problemas, que precisariam ser tratados, conversar, eles não levavam 

muito a sério. 

Ajudou muito em sala de aula, relacionamentos, tanto o meu quanto o deles comigo. 

Que eu via um aluno, assim, por exemplo: aquele lá é problema e nem chegava 

perto, trouxe para mais perto de mim, tive uma outra visão do que realmente era 

aquele aluno,  daquele  problema que ele tinha, que poderia ser ajudado por mim,  

me senti muito útil. 

 

4) Em relação às formações continuadas, elas dão subsídios para o 

trabalho do professor no Projeto Tutoria?  

Sim,  bastante. Ajuda.  

 

4-b) Então você acha que as HTPCs que ocorrem aqui são fundamentais? 

(Pergunta feita durante a resposta) 

Ixi, Muito, muito. São coisas, que a gente assim, durante essas formações, esses 

estudos, a gente começa a pensar nossa eu poderia fazer diferente, então você 

começa a  se moldar  para um próximo encontro, o que eu poderia mudar na sua 

postura para poder  tratar com aquele aluno. Eu mesmo cresci bastante. 

 

5) Relate livremente o que você quiser, acha importante, que você gostaria 

que as pessoas soubessem sobre o Projeto Tutoria 

No meu primeiro ano, mesmo, que eu falei que foi um pouco difícil. Por quê? 

Porque, eu já me deparei com o problema sério de uma aluna, que o pai abusava  e 

outra  aluna que tinha medo de sair de casa, de vir para escola, ela  tinha medo de 

vir para escola, porque o pai batia na mãe dela e ela tinha medo de deixar a mãe 

sozinha. Isso mexeu muito comigo, particularmente, então foi uma coisa que  eu 

não, de início não  soube lhe dar. Chorei com ela, não sabia o que falar, porque me 

colocava na pele dela, porque passei por uma situação mais ou menos parecida 

quando criança. Então, foram coisas assim, me via na pele dela, não sabia o que 

fazer. Mas só o fato de eu estar ali sentada ao lado dela, e falar para ela, assim: “ O 

que você precisar conversar comigo, se você  precisar falar. Pode falar,  mesmo se 
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eu não puder te ajudar, mas você querendo falar”. Isso para ela, eu senti foi muito 

bom. Que a  menina começou a frequentar a escola todos os dias, apesar de chegar 

aqui e ficar com a cabeça em casa, não estudar direito,mas ela vinha para escola e   

eu percebi que  foi o pouquinho  que eu consegui fazer, foi muito, que  eu não sabia 

o que fazer mesmo, tanto é que fui procurar  depois a Gilma. A Gilma me deu  uns 

certos conselhos, do que eu poderia falar, do que eu poderia ajudar, não me 

envolver demais. Esse pouquinho que eu fiz, ajudou bastante a menina, tanto na 

relação dela com os colegas e comigo dentro de sala de aula. Era aquela menina do 

fundão, que vinha de vez em quando, quase nem sabia o nome dela direito e chegar 

no fim do ano ela falou assim: “nossa, professora só da senhora me ouvir foi 

ótimo”.Só de ouvir. 

 

6) Você acredita que é  responsabilidade do professor ser tutor? Você 

acredita que faz parte da sua função como professor? 

Eu acho. Eu, como professora, acho que devo ajudar, eu devo saber sim,  dos 

problemas, das conquistas dos meus alunos, fazer parte desse  mundo deles, 

porque, foi o que eu falei, a gente  entende melhor, a gente sabe onde está a 

dificuldade e se aproxima. Eu gosto muito de me aproxima dos alunos, às vezes até 

me aproximo demais. Porque depois você tem que sair cortando as “asinhas” deles, 

né. Mas eu acho que é por aí, tem que seguir. 
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Professor-tutor - 03 

1)Gostaria que você falasse um pouco de como surgiu o Projeto Tutoria?  e a 

sua participação no mesmo? 

Bem eu acredito que o projeto tutoria ele surgiu  através das necessidades que  a 

gente pode percebemos nos alunos, não me lembro assim, exatamente como dois 

que iniciou, mas a gente já tinha alguma conversas com alguns  alunos que 

procuram a gente, procurávamos saber quais os motivos porque eles tinham 

algumas dificuldades na escola , como era um pouco a vida pessoal ele, o que eles 

traziam do mundo deles lá fora aqui para escola, o que interferia na aprendizagem 

deles, então a gente procurava saber como ia a família, como eles viviam, então  

acredito que isso foi o pontapé do projeto. O diretor começou a verificar essas 

interferências no estudo, as ausências, o excesso de ausências e aí,  houve uma 

reunião e foi proposto a questão Projeto tutoria.Agora, a respeito do que eu pude 

trabalhar,  acrescentar, somar  nesse projeto eu acredito que  talvez o início das 

convivências e vivências com os alunos, acredito que a intenção de saber,  a ideia 

de saber  o que está acontecendo com aluno, suas dificuldades. Acredito que 

através dessas conversas com os alunos, a gente tentar ajudar, auxiliar colocar um 

projeto de vida para eles, até havia um combinado que eu havia feito com eles de 

colocar um horário da frente da geladeira pra ver se ajudava, porque um falava que 

acordava meio-dia, o outro que não tinha almoçado, já tinha aquela preocupação de 

não tem alguém para auxiliar em casa. Então eu tentava fazer da melhor maneira 

possível, ver se eles tinham um relacionamento com alguém em casa para auxiliar e  

se não tinha ninguém em casa,  todos os pais trabalhassem, eu tentava ajudar, 

montando  um horário para eles, para  ver se eles  conseguiam seguir, 

acompanhando dia-a-dia,conversando e talvez seja dessa maneira[...]  e procurando 

auxiliar, estimular, incentivar, mostrando para eles que eles tem uma grande  

importância na vida da gente, a importância que eles tem para a sociedade, questão 

de direito e deveres, o futuro brilhante  que eles poderiam ter. Para mim o projeto é 

espetacular, maravilhoso é até difícil de falar porque eu amo demais, quando surgiu  

foi uma coisa que eu gostei muito e serve de exemplo para gente também. 

 

2) De quem são as responsabilidade  sobre  a orientação e definição de 

caminhos no Projeto Tutoria ? 
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Eu acredito que é todo um conjunto, porque na verdade a gente verifica como é a 

situação do aluno, através de conversar com aluno, a gente  procura ver  o que é 

que está faltando, do que a  gente pode acrescentar, o que está em excesso, a 

gente traz essas informações, faz  as  anotações, e a gente faz uma reunião 

conjunta diretoria, coordenação  e ali são dados os passos que a gente poderia 

seguir, há uma discussão a respeito do que já aconteceu, o que pode acontecer com 

esse aluno para gente ter um olhar diferenciado para esse aluno, e através dessa 

conversa, a gente determina alguns passos que a gente pode seguir, em uma 

reunião como um todo “ o que é que poderíamos fazer ?  Eis a questão numa 

situação dessa.” Um fala uma coisa, outro dá o ponto de vista e a gente chega a 

uma conclusão, a gente vê o que  é melhor para ele.  

A intenção da gente é que há um progresso na vida dele, tanto nos estudos  quanto 

na frequência escolar. 

 

3) Quais são os pontos positivos e negativos, pedagogicamente falando do 

projeto, e quais as mudanças que você seguiria para melhorar alguns pontos 

negativos que você encontra? 

É complicado, eu vou falar, tudo bem. Bem, pontos positivos, eu acho que o projeto 

é de suma importância para escola, para os alunos para todos nos, porque conhecer 

o aluno de verdade é importante para o andamento dele e do nosso trabalho. Além 

disso, além de continuar com esse projeto, que eu achei excelente. Houve muitas 

mudanças na escola a partir desse projeto, acho que foi fundamental para que a 

escola se tornasse ainda melhor, eu acho que a educação de qualidade começa por 

aí, conhecendo verdadeiramente o aluno que nos temos, e que ele também possa 

conhecer um pouco de nos, nos não somos bicho-do-mato, entre aspas, nós 

também somos seres humanos, que podemos ter passado um dia  por muitas coisas 

parecidas, podemos nos identificar  e eles também, e a gente participar um pouco da 

vida deles e eles da nossa. Acho que é excelente o aluno conhecer o professor e o 

professor conhecer o aluno, acho que é de extrema  importância.  

Além desse conhecimento entre aluno-professor, ele vê que a escola é melhor do 

que a casa dele, o fato dele ver que a escola é melhor ele sente vontade de vir para 

escola, lá ele tem amigos, tem pessoas que o apoiam, acho que isso é  fundamental, 

acho que é de suma importância para frequência escolar, para a qualidade de 

ensino e para formação de cidadão que conhece direito e deveres, acho que 
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importante, para a formação de caráter também, eu acho  muito importante, falar 

sobre   suas vergonhas, seus medos,  

das suas virtudes, das suas alegrias, das suas tristezas, acho que  é maravilhoso  

esse momento que você tem com o aluno, ele pode confiar em você, tem você como 

uma amigo,um auxilio, acho que é fundamental isso. O que eu posso ver de 

negativo nisso, eu acho que o negativo é a gente não poder atender a todos, para 

mim é a parte negativa. Porque tem alunos que são excelentes na escola,  mas tem 

uma história de vida muito triste, alguns deles tem muita facilidade na escola, mas 

[...]   eu lembro que no início a gente tentava atender a todos, não era só o que tinha 

dificuldade,  dava prioridade a quem tinha mais dificuldade, que tinha problema de 

evasão escolar e tudo, mas eles amam tanto o projeto que eles vivem perguntando: 

“Quando é que vai ter?” “Eu vou poder participar?” “ Quando a senhora vai me 

chamar?” “ Eu preciso tanto conversar”. Então não é só o que tem dificuldade 

escolar,  que  particularmente  eu  acho que deveria ser atendido, eu gostaria que 

todos fossem atendidos, todos eles precisam ser atendidos, porque eles tem , todos 

eles, independente de ter dificuldades ou não, todos eles tem seus medos, suas 

dificuldades, seus problemas, são filhos de pais separados são ótimos na escola, 

porém eles gostariam muito de conversar, ter um amigo, acho que esse é um ponto 

negativo. Seria um sonho, realização. Eu gostaria muito que pudesse atender a 

todos. Atender a todos é um ponto de partida  complicado, no início a gente pensou 

em atender a todos, só que aí aquela coisa de quantidade e  não atinge aquilo que a 

gente  gostaria porque são muitos. A gente acaba atendendo muito e não tem 

aquela qualidade que gente gostaria que tivesse o projeto, aí a gente fala vamos  

dar prioridade, prioridade aqueles  que realmente estão necessitados, é interessante 

sim, os professores acreditam, aquela coisa de ser professor, de ser o exemplo,  de 

ser o caminho, a ajuda, eu acredito que a gente acaba já sendo tutor, porém  eu 

acho que o projeto realmente marca bastante a  vida do aluno. Mas atender a todos, 

nem todos  estão disponíveis em todos os horários,todos os professores no caso, 

então fica realmente difícil. Agora, pensar em atender a todos, diretamente, 

individualmente, particularmente até eu acho difícil. Não teria uma solução, talvez 

até se tivesse eu já teria até falado, porque eu amo o projeto demais. Então, eu não 

vi solução, até por isso eu não tenha até questionado. Porque os alunos  chegam na 

gente e perguntam: “ Então a gente não vai, então eles que tem dificuldade vocês 

chama para conversar, a gente que não tem fica pra trás”. Então é bastante 
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complicado, é difícil atender a todos mesmo, é interessante que a gente dê 

prioridade aos que realmente precisam, até a gente achar uma porta de escape para 

poder atender aos outros, mas o que a gente puder fazer para atender, em sala 

mesmo, a gente tá ai para ajudar. 

 

4) Em relação às formações continuadas, elas dão subsídios para o trabalho 

do professor no Projeto Tutoria?  

Acredito que com certeza, claro que sim. Porque  a questão de ter um auxílio,de 

conhecer sobre direitos, deveres, leis , as propostas , como foi o antes da educação, 

o hoje, futuramente o que poderá ser, essas portas de escape que vocês dão para 

gente conhecer os textos de alguns autores, algumas explicações de como as 

coisas realmente  acontecem na lei, na legislação, eu acho fundamental a formação 

do professor em HTPCs, porque é onde a gente aprende as coisas, é uma porta de 

estudos para gente, para mim é fundamental, a partir do momento  que os HTPCs 

acabaram tendo  esse direcionamento facilitou muito, muitos professores 

aprenderam muitas coisas, a gente conversa entre nos a gente sabe que é 

fundamental. 

 

 

5) Você acredita que é  responsabilidade do professor ser tutor? Você acredita 

que faz parte da sua função como professor? 

Nós nascemos para isso, eu estou sendo sincera, eu acho que sim. Eu acho que 

nós somos, eles querem conversar com a gente, eles acreditam na gente, porque  

eles vêem nossas atitudes em sala de aula, nós somos um espelho para eles. 

Então, eles acham que nós somos a solução dos problemas deles, muitas vezes. Às 

vezes eles olham para gente e falam: “ Será que ele vai me entender?” “ Será que 

se eu falar para ele, ele vai me entender a minha situação, por que eu ajo desse 

jeito?”Então muitos alunos, houve muitos resultados. O (nome de aluno), nossa, o 

(nome do aluno) era um aluno que  a gente tinha uma dificuldade muito grande de 

tentar entender porque ele agia tão diferente, muitas vezes agressivo, desistindo da 

escola. Hoje, eu vejo o (nome do aluno) totalmente diferente. Então, eu acho que as 

conversas que a gente tem com eles são fundamentais, de suma importância, 

alunos que pensam em suicídio, drogas, morte, problemas com os pais, brigas  

dentro de casa. Quem melhor do que o professor para tentar direcionar a vida 
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desses alunos? Fora eles não têm auxílio, onde eles vão ter esse auxílio: Na rua ? 

Não tem como, se eles não acharem na escola uma porta de escape para ele  e o 

professor um dos  principais personagens da  vida dele, como ele vai ser o 

protagonista da própria, se ele não tem alguém para direcionar, fica difícil. Eu acho 

que é fundamental que o professor faça esse papel sim, por mais que ele ache: “Ai, 

meu Deus eu já dou conta de muita coisa!”. Mas a gente acaba sendo tutor, a gente  

para pelos corredores, a gente não está nem fazendo tutoria e tem aluno que vem 

conversar, e a gente tem que pensar muito antes de dar uma resposta para um 

aluno.  O aluno confia em você. 

  

6) Relate livremente o que você quiser, acha importante, que você gostaria que 

as pessoas soubessem sobre o Projeto Tutoria. 

Eu gostaria que as pessoas soubessem que tem dado efeito, que tem dado 

resultado, que é  preciso continuar. Eu já estou ansiosa que ele volte, porque têm 

muitos alunos precisando. Eu imagino que se na minha época eu tivesse um 

professor-tutor, tantas coisas eu teria falado, tantas coisas eu não teria guardado só 

para mim, teria um amigo para poder partilhar e me dar uma ideia do que eu teria 

feito na minha vida e eu não fiz. Então eu acho que  o aluno hoje, precisa mesmo. 

Ainda mais nessa juventude tão complicada, os pais não têm tempo para nada. 

Então que nós possamos  fazer não o papel do pai, mas de pelo menos um amigo. 

Eu acho fundamental, acho importante que o projeto continue que ele prossiga da 

maneira que ele é, ele é muito interessante. O professor para e conversar por um 

momento com o aluno, ele tem aquele espaço de  falar as vergonhas, as verdades, 

de tudo aquilo que ele tem escondido, ele acaba falando porque ele confia, ele sabe  

quem é o único que ele tem naquele determinado momento, para desabafar, eu 

acho que  uma válvula de escape que o aluno tem, e eu acho que é uma educação 

de qualidade, porque a gente  conhece verdadeiramente quem está por trás daquela 

face que temos em sala de aula. 
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Apêndice G 

Quadro de tabulação de Respostas  - Instrumento de avaliação do Projeto 

Tutoria - 2010 

 

  Quadro tabulado com  as respostas dos professores ao instrumento  

(APÊNDICE C) criado e aplicado pela unidade escolar. Destacando três pontos 

apresentados no próprio documento: pontos positivos, pontos negativos e validação 

para o próximo ano letivo. 

Prof. Resposta Pontos positivos Pontos 

negativos 

Validade 

do 

projeto 

1 Este projeto nos ajuda a 

demonstrar mais interesse  

pessoal em cada aluno. Isso 

nos ajuda a saber como lidar 

com cada um visto que o tempo 

que dedicamos a eles nos 

possibilita saber o que se passa 

na vida deles. Para o próximo 

ano letivos gostaria  de 

continuar neste projeto. 

 

- Demonstrar 

interesse  

pessoal pelo 

aluno; 

 

- conhecer a vida 

do aluno; 

 sim 

2 Acredito na ação acolhedora e 

eficaz que o projeto traz aos 

alunos, devemos salientar o 

dever que temos como 

educadores e formadores. 

Analisando com um olhar mais 

crítico, poderíamos transformar 

o projeto em algo mais próximo 

de uma amizade, o que seria 

importante para quem está 

- ação 

acolhedora; 

 - dever de 

educador e 

formador; 

- amizade a 

quem está 

esquecido; 

 

- tutoria por 

 Infere-se 

que sim. 
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esquecido. Os grupos seriam 

formados pela afinidade 

professor/aluno, tendo em vista 

que alguns alunos acabam não 

se abrindo com o tutor mas com  

outro professor. 

  No geral, o projeto é  

ótimo e realiza um papel social 

importante para uma 

comunidade carente e 

desestruturada. 

 

afinidade 

professor/aluno; 

 

- papel social na 

comunidade 

carente 

3 Neste projeto percebi  o 

interesse que a coordenação e 

supervisão tem pelos alunos 

que estão inseridos nele. 

  Pois os alunos passaram 

a ter um interesse maior, sendo 

assim um pouco mais 

responsáveis pelas atividades 

propostas neste projeto. 

  Nós professores teríamos 

que ter um tempo maior para 

estar com esses alunos para 

desenvolver juntamente com 

eles as atividades, as quais eles 

tenham maior dificuldade, esse 

é o único ponto negativo no 

projeto. 

 

- interesse do 

grupo gestor 

pelos alunos; 

- promover 

responsabilidade 

nos alunos; 

 

 

Falta de 

tempo 

 

4 Gostei muito de realizar o 

projeto tutoria na  5ª série C e 

achei muito positivo. 

- gostou do 

projeto; 

 

 Infere-se 

que sim. 
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  No início os alunos 

apresentavam muitas 

dificuldades de aprendizado e 

muita indisciplina. 

  Com o projeto tutoria, os 

alunos  foram melhorando 

gradativamente durante o ano 

(aprendizado e indisciplina). 

Alunos que faltavam muito, 

passaram a frequentar e com 

isso diminuiu a evasão. 

  Hoje a 5ª C tem 

melhorado no seu 

comportamento e nas notas 

também. 

 

- progresso dos 

alunos em 

relação as 

dificuldade e 

indisciplina; 

 

- diminuição das 

faltas dos alunos. 

 

- comportamento 

5 No meu ponto de vista, gostei 

muito do Projeto tutoria, foi 

válido, observei o crescimento 

dos alunos em relação ao 

aprendizado e interesse dos 

mesmos. Percebi que muitos 

precisavam de atenção e com o 

projeto puderam colocar isso 

em prática, muitas vezes fui 

procurada para conversar e 

percebi que eles procuram um 

apoio no tutor, para tirar  suas 

dúvidas e muitas vezes pedindo 

ajuda. 

  Acredito que para o 

próximo ano a continuação do 

projeto é válida, pois a partir  

- crescimento dos 

alunos em 

aprendizagem e 

interesse; 

 

- efetiva ajuda ao 

aluno: dúvidas, 

apoio e 

conversas; 

 

-conhecer melhor 

o aluno; 

 

- avanço dos 

alunos em 

relação ao 

comportamento, 

- alguns 

alunos 

não 

cumprira

m as 

atividade

s; 

 

sim 
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dele, podemos conhecer melhor 

os alunos e ajudá-los no que for 

possível. 

  Em suma, o projeto foi 

muito bom e todas as etapas do 

projeto foram cumpridas com 

êxito, apenas os trabalhos nem 

todos os alunos entregaram, 

mas da mesma forma valeu a 

pena. 

  Acredito que não houve 

pontos negativos, pois gostei do 

projeto e houve um avanço 

significativo nos alunos em 

relação ao comportamento, as 

dificuldades e até mesmo na 

sua aprendizagem, nas  faltas 

entre outros. 

 

aprendizagem,  

dificuldade e 

faltas. 

6 Tendo em vista a  defasagem 

que a Educação  se encontra 

em vários aspectos, é difícil  

encontrar uma Escola que tem 

esta preocupação com a vida do 

aluno fora (da) (escola) âmbito 

escolar. Este projeto é de 

grande importância para alguns 

educadores e educandos, uma 

vez que nos temos a plena 

ciência das situações em que os 

alunos vivem no que se remete 

a  vida sócio cultural e familiar. 

  Com  este projeto, 

- preocupação da 

escola coma vida 

do aluno; 

 

- conhecer o 

aluno, ter 

informações 

sobre o aluno; 

 

- todos 

aprendem: 

professor/aluno. 

- Falta de   

uma 

receita 

pronta 

em meio 

a tantos  

problema

s 

sim 
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conseguimos extrair  dos alunos 

informações que muitas vezes 

dificultam seu avanço na sua 

vida dentro  e fora da escola, 

havendo uma troca de 

informações em que todos 

aprendem professor/aluno – 

alunos/professor. Nos 

professores tentamos encontrar 

respostas que os alunos levam 

a ter  uma fruição diletante em 

sua jornada. 

  Pontos  negativos = 

apenas um, o de não ter uma 

receita pronta em meio a tantos  

problemas. 

 Este projeto não deve 

parar tem que continuar 

para assim termos um 

futuro com mais êxito. 

 

7  Projeto tutoria 

Pontos positivos: 

- Desenvolve maior 

compromisso e interesse do 

aluno nas aulas; 

- A proximidade aluno/professor. 

- Melhora  a autoestima do 

aluno. 

- O aluno se torna mais 

frequente nas aulas. 

Pontos negativos: 

- Pouco tempo para se dedicar 

Desenvolve 

maior 

compromisso e 

interesse do 

aluno nas aulas; 

- A proximidade 

aluno/professor. 

- Melhora  a 

autoestima do 

aluno. 

- O aluno se 

torna mais 

Pouco 

tempo 

para se 

dedicar 

ao 

projeto. 

- Atender 

vários 

alunos 

em curto 

espaço 

de 
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ao projeto. 

- Atender vários alunos em curto 

espaço de tempo. 

 

frequente nas 

aulas. 

 

tempo. 

 

8 O projeto tutoria é uma maneira 

de se aproximar  dos alunos e 

vivenciar juntamente  com eles, 

os defeitos, as dificuldades, as 

alegrias e tristezas. O professor 

se torna um orientador “amigo” 

do aluno, auxilia-o e oferece 

caminhos para sua melhorar. 

  Entendo que seja 

necessário que o projeto se 

repita, evidenciando esta 

aproximação entre 

professor/aluno. Em minha 

opinião, no ano que se iniciará, 

poderiam acontecer momentos 

de discussões entre os 

professores tutores, para juntos 

buscarem possíveis soluções 

para os casos. 

  Enfim, espero que este 

projeto se repita e que a cada 

ano, tenha o sucesso esperado. 

 

Aproximação 

professor-aluno; 

 

 sim 

9 Pontos positivos: 

Oportunidade de ajudar os 

nossos alunos a melhorar tanto 

na sua vida particular como nos 

seus estudos. 

Pontos negativos: 

Ajudar ao aluno 

na vida particular 

e no estudo; 

Tempo 

pequeno  

destinado 

à tutoria. 

sim 
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O tempo destinado à tutoria é 

muito pequeno, deveria ser  um 

tempo maior para que 

pudéssemos atender a todos 

com mais afinco. 

 

10 Positivo= As apresentações 

superaram o ano de 2009. Bem 

mais organizado e de maior 

qualidade.  

Negativo= Deveria permitir que 

o aluno subisse com o professor 

Coordenador, independente de 

estar ou não na lista. 

 

Organização do 

projeto. 

Permitir 

que 

alunos 

que não 

estão na 

lista 

participe

m  do 

projeto 

 

11 O projeto tutoria será de grande 

importância para os próximos 

anos, pois contribui muito para  

a vida escolar e particular  dos 

alunos, aproximando-os cada 

vez mais dos professores e 

incentivando-os e auxiliando-os  

com relação aos estudos. 

  O único  ponto negativo 

que me prejudicou na realização 

do projeto foi o fato de alguns 

alunos não comparecerem às  

reuniões marcadas. 

 

Ajudar na vida 

escolar e 

particular dos 

alunos; 

Apoiar os alunos 

em seus estudos. 

Falta dos 

alunos ao 

projeto 

de 

tutoria. 

 

12 Neste ano, o projeto foi 

ampliado para todo o EF, que 

acabou exigindo maior 

comprometimento de nós 

Resgatar o 

interesse dos 

alunos pela 

escola e os 

Falta de 

responsa

bilidade 

dos 

sim 
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docentes. 

  O projeto continua sendo 

válido, pois vejo como uma 

maneira de resgatar o interesse 

dos alunos pela a escola e os 

estudos.  

  Como positivo, a 

ampliação do projeto para todo 

o EF, que já estarão desde já, 

sendo preparados para os 

próximos anos letivos, criando 

sua identidade com a escola. 

   Como negativo, a falta de 

responsabilidade por parte de 

um número significativo de 

alunos com o projeto. 

 

estudos. 

Ampliação para o 

todo o Ensino 

fundamental; 

 

alunos. 

13 O projeto tutoria envolve 

“formiguinhas” com desafios de 

gigantes. 

  O trabalho do tutor pode 

ser comparado ao trabalho do 

agricultor prepara o terreno 

quando demonstra ao aluno ser 

amigo que pode se contar todas 

as horas independente do 

problema apesar de não ter a 

solução tem uma palavra que 

conforta, que encoraja e 

encontra portas de escape. 

  Ficaria horas, escreveria 

livros, daria palestras para 

convencer quem  fosse 

A grande 

importância do 

projeto. 
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necessário sobre a importância 

do projeto. 

  O aluno que tem o 

auxílio, o amparo, o 

acompanhamento, o apoio e 

alguém para compreendê-lo e 

“cobrar” quando necessário 

mostrando-lhe o caminho, é 

evidente que a vida escolar e 

pessoal terá  um sentido a mais. 

  Os problemas se tornam 

desafios e eles se tornam 

gigantes desafiadores das 

tarefas da vida. 

  O professor tutor deve 

confiar em suas potencialidades 

de convencer que há sempre 

um motivo para o aluno estar na 

escola, estudar e enfrentar seus 

desafios escolares para que 

possa alcançar os objetivos que 

pretende e  traçou. 

  Fica difícil encontrar 

pontos negativos, pois o projeto 

é bom. 

 

 

14 Houve uma aproximação em 

relação aos alunos, viabilizando 

o foco principal do projeto – 

auxílio direto. 

  Em relação às atividades 

sinto-me constrangido em não 

Aproximação 

com os alunos; 

Falta de 

tempo. 

sim 
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ter desenvolvido mais do que 

poderia, pelos afazeres globais 

da escola. 

  O projeto, em minha 

opinião,  é mais do que válido. 

Creio que pode, e deve,  ser 

específico nas séries iniciais – 

com o tutor e, as séries 

seguintes, trabalhado  de forma 

global com troca de 

experiências entre os 

professores em reuniões 

periódicas.    
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Apêndice H 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO PROJETO TUTORIA- 2011 

Nome: _______________________________ Disciplina:_____________ Data: ____ 

  Em razão  do encerramento das atividades  do Projeto Tutoria, no ano letivo 

de 2011,  solicitamos a avaliação dos tutores em relação aos seguintes aspectos. 

Salas de tutoria_________________ Número de alunos tutorados: ______________ 

1- Indique  aspectos positivos observados: 

 

 

 

 

2- Indique aspectos negativos observados: 

 

 

 

3- Resultados alcançados/reflexos na aprendizagem / frequência 

comportamento dos alunos:  

4-  

 

 

4 - Comentários  relevantes e sugestões 

 

 

 

 

5 Continuidade do projeto para 2012:   (   ) Sim    (    ) Não 

Justificativa 
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Apêndice I 

Transcrição das respostas  - Instrumento de avaliação do Projeto Tutoria – 

2011 

 

Professor 1 

1. 

Oportunidade  para ajudar, aconselhar, exortar, encaminhar,  orientar... 

Oportunidade para nós professores sermos profissionais completos,  que não vê 

apenas o exterior  do aluno, mas atento para o seu interior também. 

 

2- 

O tempo reservado para o tutoria é pouco. 

 

3- 

Alguns dos alunos  tutorados tiveram mudanças no seu compotamento , outros no 

aprendizado. Enfim na medida do possível foram atingidos em algum ponto. 

4- Iniciar o projeto no primeiro bimestre. 

5- Sim 

Justificativa 

Jugo ser  importante para os alunos que nçao tem  uma família estruturada ou que 

não tem diálogo com os pais  ou devido a necessidade de trablahr fora,  não tem a 

mãe ou um responsável para orientá-lo. 
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Professor 2  

1. 

Os alunos que fazem parte deste projeto têm uma assistência em sentidos múltiplos 

de acordo com suas necessidades. Eles percebem que são importantes para escola. 

2. 

Não observei aspectos negativos no projeto. 

3. 

De forma gradual, mas progressiva, os alunos refletiram melhoraras na 

aprendizagem, frequência e comportamento. 

4. 

Esse projeto é muito importante. Assim, solicito que no ano de 2012 ele comece no 

início do ano letivo. 

5. 

Sim. Os alunos tutorados precisam de nosso sincero interesse. E este é 

demonstrado neste projeto. 
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Professor 3  

1. 

Melhor a comunicação e entrosamento com os alunos.   Os alunos precebem que há 

um interesse da escola e principalmente do professor em relação a sua vida 

pessoal, familiar e escolar. 

2. 

Alunos do noturno não tem facilidade de  vir fora do horário de aula. 

 

3. 

Não posso afirmar que houve melhora significariva  em todas as disciplinas, pois os 

encontros foram em número reduzido, mas o desempenho do (Douglas) e do 

(Leonardo) principalmente em Biologia melhorou. As atitudes do ( Douglas) ( 2º B) 

mudaram completamente. 

 

4. (não apresentou sugestões) 

5. 

Sim. É um excelente meio de resgate de alunos que não enxergam na escola um 

caminho que os ajuda a “mudar de vida”, que não possuem muitas vezes orientação 

familiar, ate não e até mesmo carinho. 
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Professor 4  

1. 

- Aproximação dos alunos com seus tutores; 

- Melhora no comportamento dos alunos; 

- Diminuição das faltas dos alunos. 

 

2. 

Por ser as  últimas aulas da segunda-feira, alguns aluNos “fugiam” dos encontros. 

3. 

- Os alunos se interessaram mais pelas aulas, especialmente as minhas, pois 

queriam mostrar mudança de comportamento e também interesse em melhorar as 

notas. Alunos faltantes diminuíram as faltas. 

 

4. 

Sugerir que o projeto comece no 2º bimestre, pois durante o 1º bimestre já podemos 

ter uma noção de quem precisa ser acompanhado e o tempo para “ajudar” este 

aluno será maior. 

5. 

Sim. O projeto deve ter continuidade para o próximo ano, pois tem apresentado 

ótimos resultados. 
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Professor 5  

1. 

Alunos gostaram de participar do projeto,  pois consideraram um espaço para um 

diálogo descontraído com o professor. 

 

2. 

Com o meu grupo, o ponto negativo foi no cumprimento do horário para o início das 

nossas reuniões, que acabavam começando atrasadas em média de vinte minutos. 

3. 

Como tive um tempo mais curto pra trabalhar com os alunos percebi uma melhora 

satisfatória na realização das atividades e na frequência nas aulas. 

4. 

Sensibilizar pais e alunos para a importância do Projeto Tutoria em nossa escola, 

com a divulgação dos resultados alcançados desde a implantação do Projeto. 

5. 

Sim. O papel do educador não se restringe à sala de aula, mas a todo o histórico 

escolar do educando, na unidade escolar e fora dela. Portanto, a figura  do professor  

tutor  é importante para a evolução do aluno. 
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Professor 6  

1. 

Alguns alunos melhoraram a frequência e  as metas. Houve uma  aproximação 

maior entre o professor e alunos do projeto. 

2. 

3. 

Houve melhorar no comportamento, frequência e rendimento de alguns alunos do 

projeto. 

4. 

Poderíamos pensar em alguma atividade para ser realizada pelos alunos do projeto. 

 

5. 

Sim. 
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Professor 7  

1. 

Conhecer melhor a realidade do aluno e  assim compreender o porquê de sua 

atitude. 

2. 

Tempo insuficiente para dialogar com os alunos e a grande quantidade de alunos 

tutorados. 

3. 

Os resultados alcançados são mais pontuais na questão da frequência, visto que 

alguns alunos deixaram de faltar. 

4. 

Sei que não é possível, mas o número de alunos tutorados deveria ser menor. 

5. 

Sim. Os alunos tutorados se sentem importantes e participantes do ambiente 

escolar. 
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Professor  8 

1. 

- Maior aproximação e interesse de boa parte dos alunos tutorados; 

- Aumento na presença dos alunos  atendidos; 

- Melhora significativa no comportamento de boa parte dos alunos envolvidos no 

projeto. 

2. 

- Dificuldades para manter os alunos na escola após o expediente. Sendo 

necessário, em alguns casos a  intervenção durante as aulas. 

3. 

Melhora o desempenho dos alunos com dificulades. 

Oportunidade de atendimento  individual, aumentando a possibilidade de localizar 

problemas específicos na aprendizagem dos alunos. Resultado  disso foi a melhora 

não só no desempenho dos alunos como um todo, mas também melhorias em 

disciplinas específicas. 

 

4. 

Para que  uma melhor aproximação entre tutorados e professores ocorresse , seria 

necessário uma reunião prévia em que os professores escolhessem seus tutorados 

por afinidade com os mesmos. Desse  modo, a abordagem e a aproximação seriam 

facilitados. 

 

5. 

Sim. Embora sejam necessárias algumas mudanças no projeto, os resultados  

obtidos são muito bons , o projeto oferece a possibilidade de atendimento individual 

a alunos com muitas dificuldades, o que não é possível em uma sala com trinta a 

quarenta alunos. 
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APÊNDICE J 

Transcrição do Grupo de discussão - 16/12/2011 

 

O grupo de discussão foi iniciado com uma questão para discussão dos professores 

envolvidos: 

 

Pergunta: O Projeto Tutoria introduziu mudanças significativas  no 

planejamento, desenvolvimento ou avaliação das aulas de vocês?  E como 

isso aconteceu? 

Professor-tutor A : Você diz na aula em si,ou no desempenho dos alunos? 

Pesquisadora: Na aula. Por exemplo: Vocês são tutores  em um determinado 

período, mas, também são professores desses alunos que são tutorados. Então 

vocês conciliam  duas situações distintas, complementares, mas distintas.  Como 

essas situações dialogam, o que isso traz para uma e para a outra? 

Professor-tutor B: Eu acho, que pelo menos comigo, os alunos  que participam de 

tutoria comigo, durante as minhas aulas eles se interessam mais, quem mostrar para 

mim que realmente vão mudar. Que aquilo que falei eles estão acatando. O 

interesse é bem maior, mas falar de rendimento dentro da sala de aula. Depende de 

cada um.  

Professor-tutor C: Eles (os alunos) sentem que temos mais interesse neles. 

Sentem importante, na família eles tem a defasagem de carinho, atenção. O Projeto 

tutoria faz  .... O Projeto é gradual, é continuo.  Tem uma  melhora no rendimento, no 

sentindo deles ficarem mais atento as faltas, aos trabalhos de compensação de 

ausência.  Porque nos temos essa parte no Projeto. 

Professor-tutor A: Eu acho que o Tutoria cria nesses uma certa responsabilidade. 

Professor-tutor B: Eles fazem a tutoria com a gente, então para quem eles querem 

mostrar é para gente.  

Professor-tutor C: Que eles estão realizando no prazo correto. A gente está sempre 

verificando: “ Já entregou? Quando vai entregar ? Está tendo dificuldade?” Estando 

juntos, estamos ajudando  que eles desenvolvam as atividades. 

Professor-tutor D: Acho que o  que todo mundo colocou, é isso mesmo eles se 

sentem, como posso  dizer. Eles estão recebendo atenção pelo professor tutor, é 

tanta cobrança que  na reunião eles começam a perceber que o projeto tem um 
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objetivo, eles começam a se dedicar, a realizar tarefas, compromisso com os 

estudos. Na visão deles ser comprometidos com estudo é fazer as tarefas, é faltar 

menos, é procurar ter zelo pelo caderno , pelo o que os professores estão  passando 

como conteúdo. Agora, efetivamente, no rendimento depende de cada um, como os 

colegas já colocaram. Como a Professor-tutor C(professora) colocou muito bem, 

tem que ser uma avaliação continua. O processo deve ser continuo porque é um 

processo longo, para eles  acabarem ... que ter responsabilidade não é só fazer as 

tarefas, preencher a agenda e fazer as tarefas. E sim, eles começarem a fazer uma 

auto-avaliação e saber que o melhorou no meu rendimento, ele como aluno. O 

projeto tutoria vai fazer o que, mostrar o “o que o projeto tutoria mostrou no meu 

rendimento, eu tinha quatro em matemática, quatro em matemática, eu consegui 

melhorar para seis.” E ele (aluno) entender que essa evolução, o quanto custou para 

ele estudar para chegar no seis. Porque dá trabalho. A turma pensa que não, mas 

dá trabalho. Tõ falando de matemática que matemática é complexa, eu sou 

professor de geografia, e o professor trabalha diferente. Ele (aluno) vai bem 

numa(disciplina), vai mal na outra. Nesse sentido.  

Professor-tutor B: Eu falo que influencia em nossas aulas também, Porque a 

gente. O projeto  visa a gente se aproximar do aluno, Tanto dentro da sala de aula 

em relação a matéria, quanto em casa em relação a família. Então, a gente tenta 

sanar isso dentro das nossas aulas. Eu já conheço o aluno, já sei o que ele  pensa, 

sente,  qual o problema dele aqui. A gente tenta sanar isso durante as aulas 

também.  

Professor-tutor B: Em uma sala com trinta e cinco e quarenta alunos fica difícil 

fazer isso. Nem todo mundo levanta a mão e pergunta: “ não entendi”. 

Professor-tutor A: Com o tutoria temos um diagnóstico melhor sobre o aluno. 

Professor-tutor C: O projeto facilita, nos percebemos o que dificulta o desempenho 

dele aqui. Qual o problema que ele enfrenta fora da escola que pode atrapalhar, a 

qualidade do desempenho dele. Então, nos verificamos que muitos fatores familiares 

interferem, só eles (alunos) falando,  desabafando sobre isso já ajuda. 

Pesquisadora: Eu vou ser um pouco mais enfática. Eu gostaria que vocês 

respondessem: Na prática de vocês como professores,  concretamente, como o 

tutoria ajuda ? Vocês falam assim:  que conhecem o aluno, o que  isso muda  em 

relação a sua aula, o seu dia-a-dia como professor de geografia ou professor de 
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inglês, ou de história ou professor de língua portuguesa ou professor de matemática 

? 

Professor-tutor D: Olha para mim, esse perfil eu já tinha antes do projeto tutoria. O 

projeto tutoria só veio reforçar isso. Eu vejo a condição de ser professor,  eu me 

envolvo demais com o aluno. É uma crítica minha mesmo, já tenho isso e no projeto 

tutoria, na figura de tutor você se sente como responsável pelo aluno, o padrinho 

dele. Ele (aluno) vem te procurar para te dar alguma satisfação. Muda o seu jeito de 

lhe dar, não somente com os alunos que fazem parte do projeto tutoria  como os 

outros. Porque você sabe que aquele que não trabalha (Projeto Tutoria) com você, 

trabalha com um dos colegas (professores). Você fala o Projeto  Tutoria é para todo 

mundo, eu tenho meu grupo, mas cada um tem seu grupo. A mentalidade é a 

mesma, o objetivo é o mesmo. As regras, as etapas que tem que ser cumpridas por 

todos  são iguais, o que vai mudar é o tutor. Então, você começa a buscar formas de 

se aproximar dos alunos, se aproximar dele, ele começa a sentir que ele tem um 

tutor, mas ele tem afinidade com outro professor também, de repente ele e fala algo 

para você, nem é você o tutor dele, mas você acaba . Aqueles que são mais abertos 

a querer conversar, trocar experiências, ele acabam passando informações para 

você, você acaba conhecendo a realidade do aluno, para você saber até que ponto 

“tocar” no aluno. Vou dar uma dura, penso às vezes ele está passando por uma fase 

difícil, uma separação no lar. E ele encontro em você,  vamos dizer um porto seguro, 

ele pode falar com você, e você  pode dar uam palavra para ele, ou realmente até só 

de você ouvir o que ele tem que falar, já ajuda.(exemplo...) 

 

Professor-tutor C: Na área que eu trabalho (Matemática / Física), o projeto ajuda, 

por cada um como o Professor-tutor D falou tem uma abordagem diferente, tem 

uma situação diferente fora daqui(escola) e exerce uma influência  muito forte no 

rendimento deles, ou até mesmo pode prejudicá-los ao ponto deles desanimarem de 

estudar.Então, verificando as  dificuldade de cada um, dá pra eu desenvolver 

atividades diferentes, por exemplo  Matemática, esses alunos que são 

sobrecarregados em casa, eles vivenciando a Matemática fica muito mais fácil 

entender do que decorar formas, processos e etapas de resolução de exercícios. E 

essas atividades que eles vivenciam como jogos, campeonato entre as salas 

(atividade criada pela professora de matemática – campeonato de polinominos) Em 

física, como o Wagner do terceiro ano, o aluno teve um problema familiar que 
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alterou até a saude dele, ficou durante um tempo usando um aparelho para medir os 

batimentos cardíacos, se na sala de aula, as atividades não forem de acordo com as 

circunstâncias deles, eles serão prejudicados, não vão aprender bem. Eu  aprendi a 

tornar a aula mais vivenciada, através de seminários, de experiências, eles se 

envolveram mais. 

Professor-tutor B: Eu tive um exemplo disso em relação a aluna (aluna se prostitui 

no bairro), depois que a vi na rua, aquilo me incomodou muito. No dia em que 

consegui dar aula para ela (aluna) na sala dela,  eu tava um texto lá guardado no 

diário, para o dia que essa menina estiver na sala de aula, eu vou ler o texto, um 

texto do Fernando Sabino que fala sobre adolescência e prostituição. Então,  

quando ela veio a aula, eu li o texto, não diretamente para ela, li para a sala, mas 

falei sobre a seriedade dele (o texto), sobre ser adolescente e não saber o que quer 

da vida ainda,  de os outros influenciarem, pessoas mais velhas e mais experientes. 

Li o texto e a gente comentou sobre isso. Então acho assim, influenciou na minha 

aula e eu dei uma lição, a menina ficou praticamente muda, e todo  mundo interagiu, 

todo mundo falou de camisinha, de anticoncepcional. Foi uma aula que “durou”. Ela  

foi a única que não abriu a boca, que não falou nada , ficou de cabeça baixa, eu até 

fiz perguntas  e ela não disse nada. Então, quer dizer, que eu acho que eu mexi com 

ela e foi  uma maneira de passar isso para todo mundo, uma aula diversificada, 

sobre assuntos que nem eu sabia direito. Eles começaram a fazer perguntas, 

comecei a linkar com  assuntos de biologia. Sei lá, acho que é uma maneira da 

gente diversifica e tentar mudar a realidade que a gente vê naquele aluno. 

Pesquisadora: Vocês dois querem falar alguma coisa? 

Professor-tutor E:  Os colegas já falaram, muda na forma como a gente lida com os 

alunos, começa a enxergar os alunos com outros olhos. Deixa de ser um pouco 

impessoal. 

Professor-tutor A: Basicamente é isso, o projeto aproxima o que é um fator 

importante, faz com que esses alunos resgatem um pouco da auto-estima deles e 

acaba te aproximando. Isso dá entrada pra você conseguir atingi-los o que até então 

não acontecia. De fato nas aulas, muda muita coisa porque no início você tem uma 

visão muito homogênea da sala, você vai percebendo a singularidade de no decorrer 

do tempo. Esses meninos do projeto tutoria muitas vezes eles faltam, ficam difícil de 

eu dar atividades para eles e  com o projeto tutoria isso passa,  em relação as 

atividades, as avaliações, o próprio modo de como as aulas são conduzidas.  
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Pesquisadora: Então vocês acreditam que o Projeto Tutoria influencia tanto no 

planejamento, quanto no desenvolvimento como na avaliação das aulas de vocês ? 

Professor-tutor B: No planejamento, como eu disse  eu planejei em ler este texto 

na aula para a (nome da aluna). 

Professor-tutor C: No planejamento muda, porque nós desenvolvemos atividades 

como seminários, experiências, o envolvimento que eles uns com os outros nas 

experiências, nos jogos matemáticos  ajuda muito, porque como  os colegas falaram, 

não apenas decorar, mas tem que interagir,  tem que desenvolver competências e 

habilidades. E eles (alunos) desenvolvem mesmo, o aproveitamento preparando as 

aulas com esse projeto  posso dizer assim que atingiu um auge de quase cem 

(100%) de melhora, noventa e oito por cento ( 98%). 

 

Professor-tutor A: Nas avaliações. Você percebe que esses alunos quando 

percebem  esse cuidado mais próximo, eles passam a interagir, muitas vezes até 

mais que os outros. Eles querem mostrar. 

Professor-tutor D: eles já têm afinidade com eles, eles percebem. A grande maioria 

percebe essa escola como algo diferente. Eu sempre falo para eles „ a gente vem no 

mundo para ser diferente, nunca para ser igual aos outros. Não é pra ser igual a 

todo mundo, é para ser diferente. Se você pensar assim, você fará coisas  muito 

grandes”. E  tem um carinho muito grande pela escola, claro que todo adolescente 

não gosta muito de regra, mas eles aceitam as regras aqui, entende todo o processo 

da escola e  vê que existe alguém que se preocupa com ele, alguém que conversa 

com ele, o aluno  sempre pergunta “ O professor vai ter  reunião? Quando?” Então, 

eles ficam com essa preocupação de saber  que dia vai ter a reunião, eu vejo que o 

projeto ,quando ele começou em 2009, naquele o resultado que ele conquistou foi 

fundamental, porque um ano antes sessenta e seis alunos da oitava seria tinham 

sido reprovados, eu nem dava aula pra oitava serie, eu dava aula aqui a noite. Então 

em 2009, quando  eu tava aqui de manhã ele montou o projeto tutoria  com as 

oitavas series, piloto. O número de retenção foi de dezoito alunos, foram vinte dois 

alunos no total, sendo que quatro foram evadidos. Foi dezoito retenções só, quer 

dizer foi uma queda brusca. Então a gente foi aperfeiçoando em 2010 e agora em 

2011.E creio no ano que vem. 

Professor-tutor B: E agora em 2011 foram oito retidos. 
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Professor-tutor D:Então, em 2012, é o mesmo trabalho. A gente vê o trabalho, por 

exemplo o (nome do aluno) da sétima série. Porque ele ainda é desligado, ele não 

tem disciplina com o material dele,  ele perde os materiais. Ele estava tão 

preocupada, junto com o apoio da mãe, ele no projeto tutoria começou a fazer as 

coisas. Ele pode não ter feito tudo,cem por cento (100%), pode. Mas para quem 

fazia 10% começou a fazer 60%, está ótimo. Olha a subida. Então mudou.  

Pesquisadora: eu quero só dar um foco, porque toda vez que eu pergunto do 

projeto tutoria, vocês me dão respostas assim “o aluno, o interesse do aluno, a 

motivação do aluno”. Isso é notório e tudo que eu tenho visto te dado essas 

respostas. Agora, eu quero saber sobre “o professor”. O que mudou 

significativamente para vocês como professores de disciplinas específicas com o 

Projeto Tutoria? 

Professor-tutor A: De uma maneira geral muda, muda no sentido de que você não 

prepara aulas específicas para o aluno de tutoria, mas você passa a considerar 

outras possibilidades, a observar outras dificuldades naquela sala. Então eu acho 

assim, em História,  muitas vezes as aulas vinham sendo discursivas em alguns 

assuntos e  eu fui percebendo  que com esses alunos  desse jeito não aprenderiam. 

Então, como disse a Professor-tutor C, pensar em atividades práticas,  tentando 

linkar mais com a realidade deles , acaba fazendo mais sentido para eles. Nesse 

sentido, minha aula mudou bastante. 

Professor-tutor D: Influi como professor, porque você aprende  ao participar do 

projeto tutoria a entender o que  é as  realidades, porque cada aluno tem um 

realidade diferente da outra.   

Professor-tutor A: Que é bem diferente da nossa! 

Professor-tutor D: é mesmo bem diferente da nossa. Você como entender  a 

realidade do aluno, enxergar esse aluno de forma diferente, você adota outras 

abordagens, você faz o que os colegas falaram, trabalhos específicos co m eles ou 

trabalha com dinâmicas as vezes  pra poder “dar uma quebrada” naquele ciclo de 

aula. Você  coloca responsabilidades para eles e eles dão conta do recado, enfim a 

gente consegue ver que delegou algo e eles conseguiram. Então você passa a 

observar os alunos de forma diferente. Muda a sua forma de entender o aluno, 

porque ser professor, verdadeiramente professor  é ser educador. Porque, 

sinceramente, dar aula tem um monte de artista de televisão que faz papel de 

professor, ele dá aula, fala textos bonitos, ele coloca na lousa. Você vê essas 
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novelas que trabalha com adolescentes: malhação e rebelde, vê o artista falando é 

incrível. Então você percebe, que dá aula se o artista pega um livro didático ele dá. 

Ser professor é diferente, você passa a ter uma visão diferente do aluno, você passa 

responsabilidade para eles. Eles (os alunos) estão fazendo um trabalho de inglês, eu 

fui entrevistado por três alunos, então eu comecei a falar várias coisas, então eu 

compartilhei coisas com eles que faz com que ele veja que não somos tão 

diferentes. Isso aproxima, você olha pro aluno que ele estava fazendo assim, porque 

está com problema, não mora com o pai, a mãe tem que trabalhar e não pode ficar 

com ele, tem que fazer papel de mãe e pai. Então, você antes de dar uma “dura”, 

você primeiro vai olhar e ver que tem alguma coisa que está atrapalhando  ele, 

depois você conversa  e faz a abordagem de forma diferente. 

Professor-tutor E: Então a minha matéria, como os  colegas já falaram. A partir do 

momento que você conhece a realidade do aluno, você prepara a aula de uma forma 

diferente, você traz  mais pontos que interessam a ele.  

Professor-tutor B:  Eu estava lembrando aqui, que  no meu começo no projeto foi 

em 2009 , não foi fácil , eu peguei alunos problemáticos mesmo. E eu levava isso 

muito para casa, eu me envolvia demais. Por exemplo, a (nome da aluna)  ela foi 

minha desde o primeiro ano, ela me contava coisas da casa dela que eram 

absurdas,  eu nem sabia o que fazer, eu ficava perdidíssima. Eu cheguei a ler um 

livro de uma psicóloga. Foi durante as aulas, no começo, eu ficava um pouco 

perdida. Agora, a gente entendendo o aluno, a tem uma  aproximação maior, eu  sei 

quem é a Juliana, eu sei quando ela mente,   sei quando ela fala a verdade, eu sei 

até que ponto ela é inocente. Tentei diversificar ao máximo com ela na aula, mas 

esse ano (2011) ela não queria. A gente vai tentando e a gente se assusta, eu me 

assustei mesmo com alguns problemas dos alunos, mas a gente continua. 

Professor-tutor D: Foi em 2010, que o projeto foi por sala, a (nome da aluna)  

conversava comigo e com a Professor-tutor B. Ela fala coisas pesadas da casa 

dela, mesmo. Então, a gente não sabia direito o que era tutoria, qual era o papel do 

tutor...  

Professor-tutor B: Eu sou tutor ou eu sou professor? 

Professor-tutor D: Não tinha como a gente saber, eu também quando peguei a  

minha primeira turma era terrível. Comecei a explicar coisas da escola para elas e 

elas conversavam era lar separado,  tio bandido,  pai que foi preso, mãe que foi 

presa , então  você  já via que era aquilo que estava atrapalhando o desempenho na 
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escola.  Mas enfim, eu não sabia lhe dar direito, mas a gente vai aprendendo o que  

o projeto está fazendo e te evoluir, então com a sua chega, você já é, o seu trabalho 

da faculdade é sobre isso, lá no curso de mestrado já facilita. Montar o projeto foi 

legal, mas como será os passos  seguintes pra gente fazer. A gente precisa de 

alguém que tem essa pegada, essa visão, que o projeto vai criando esse caminho e 

a gente vai podendo lhe dar. Então, eu vejo uma coisa  em relação a disciplina, acho 

que os colega  vão concordar,  que no projeto tutoria eles (alunos) começam a ter 

noção do que é interdisciplinaridade,  porque você acaba, quando ela (Professor-

tutor B) fez a leitura de um texto pra eles, que envolve biologia, ciências, você 

acaba... 

Professor-tutor B: Eles me questionaram “ Professora o que você está fazendo, 

essa aula é da outra professora”, então você explica que é aula, não 

especificamente de Português, mas é aula. 

Professor-tutor D: Eu compartilho com eles a realidade, geografia traz muita 

realidade. Então um dia eu entrei na sala, a Professor-tutor B tinha acabado de 

sair, e eles estavam com o livro aberto em um texto “ a linguagem do mano”. Eu falei 

que existem vários tipos de linguagem e para cada espaço geográfico eles tinham 

que adaptar a linguagem.  

Professor-tutor B: Esses dias na oitava séries, eu passei na lousa um textinho, 

tudo na linguagem da internet. Olha só, eles copiaram, depois que eles copiaram  e 

depois quando começaram a ler, eles falaram que não deviam usar essa linguagem 

aqui na escola, só no computador.  Então eles entenderam que o texto escrito dessa 

forma estava fora do contexto, eu (professora) estava passando a lousa,  

Professor-tutor D: Então, porque você trabalha essa coisa  quando fala da 

geografia, você cria seus espaços, então  quando você fla de uma comunidade ou 

tribo aqui, vocês está criando um espaço só seu. Então falar na gíria, usar a 

linguagem da internet está dentro da geografia. Então você vai trabalhando essas 

coisas com eles, de forma interdisciplinar. No grupo de tutoria, eles tinha um 

trabalho de inglês com várias informações de geografia, eles falaram comigo, então 

eles aprenderam e  o professor também.  

Professor-tutor F: Ajuda muito em relação de ver o aluno como pessoa mesmo, é 

importante porque as vezes você vê um aluno bagunceiro, você acha  que ele não 

quer  nada com nada e depois você descobre que ele está cheio de problemas em 

casa, sem saber como lhe dar com isso, a gente começa  a conversar com esse 
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aluno, a gente vê que é algo bem mais complicado do que a gente imagina. 

Conversando com ele, ele vai melhorando, se aproximando. Pegar uma aluno, por 

exemplo a (nome da aluna), ela é minha aluna de tutoria e melhorou muito nestes 

últimos meses, desempenho, comportamento, as notas dela estão bem diferentes, 

parou de faltar, o projeto ajuda muito.Na aula, a gente tenta explicar de outras 

formas, para gente é muito claro, vou explicar dessa jeito e todo mundo vai 

entender, mas quando a gente tem alunos desse tipo, como os da tutoria, a gente 

vai elaborando outra formas para atingir esses alunos também.  

Pesquisadora: a  Professor-tutor F fez uma colocação bem interessante, “ alunos 

desse tipo”, nós sabemos  que são esses alunos com muitos problemas, de lares 

desestruturados, não tem um ambiente educador, leitor  em casa. Isso faz vocês 

planejam e desenvolvem  aulas diferentes? Vocês acreditam que  essa diferença 

nas aulas  ajuda os demais alunos, que não fazem parte do projeto tutoria ? 

Professor-tutor F: Eu acho que contribui para que os outros alunos respeitem 

esses que tem dificuldades. Ajuda a ficar mais claro o assunto da aula. 

Professor-tutor D: Eu creio que eles observam que o professor  é preocupado, ele 

trabalhou com a gente  de um jeito e está trabalhando com  --- de outra forma. Eu 

falo para eles que aqui na escola a chamada é por nome, porque eles são pessoas e 

não números. Aqui na escola o diretor ficou preocupado com o índice de reprovação, 

não foi por causa de metas, de índices, essas coisa não, estava  preocupado com 

ideal em fazer na periferia uma escola de qualidade. E isso foi  dando resultado, foi 

gente chegando, somando, trazendo experiência de contato que tinha com aluno e  

está crescendo, enriquecendo  a qualidade da escola. Assim, agora não sou um 

professor só da questão pedagógica e acadêmica, eu me vejo agora como um 

professor, eu cuido do aluno. Eu tenho um aluno  e eu cuido dele. 

Professor-tutor F: Em relação  aos alunos que tem problemas, a  gente  podia usar 

aquela fala “ eu não sou especialista nisto” ou “ eu não sou alfabetizadora”, „deixa 

pra ela, eu não tenho obrigação de fazer isso”. Mas aqui a gente faz ao contrário  e 

dá resultado. A melhor parte é que dá resultado. 

Professor-tutor C: é isso mesmo, porque no começo eu tive um pensamento “ eu 

não vou conseguir”, mas a prática  vai desenvolvendo em nos  habilidades que nos 

tornam mais interessados em continuar. E como você perguntou, o projeto ajuda 

porque desenvolvemos práticas que ajudam na integração dos alunos, na interação 
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entre eles. Eles aprendem muito, eu também aprendi muito com essas atividades, e 

eu quero continuar. O aprendizado é contínuo mesmo, para  nós e para os alunos. 
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