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RESUMO  
Neste artigo investigamos a compreensão pelos tutores da 
metodologia interativa e problematizadora proposta no Curso 
de Graduação-Licenciatura em Pedagogia na modalidade a 
distância da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(PEAD). Para a análise dos dados, operou-se com três níveis 
de Tomada de Consciência na categoria Concepções 
(mudanças) Propostas pelo Curso. A análise foi realizada a 
partir do levantamento dos registros dos tutores nos ambientes 
do curso. Com este estudo foi possível concluir que a partir 
das interações com as professoras-alunas e com a formação 
continuada no curso de especialização, os tutores foram 
constituindo a tomada de consciência da própria função da 
tutoria, o que implicou em transformação na sua maneira de 
entender a proposta do curso qualificando, por conseguinte o 
trabalho pedagógico de tutoria. 
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ABSTRACT 

Keywords 

In this paper we investigate the understanding by tutors and 
interactive methodology problematizing proposal in the 
Graduate Course-Pedagogy in the form away from the Federal 
University of Rio Grande do South (PEAD). For data analysis, 
operated with three levels of Consciousness in Conceptions 
category (changes) Proposals by Course. The analysis was 
conducted from survey of records of the tutors in 
environments of the course. This study was possible conclude 
that from interactions with students and with the continuing 
education course in specialization, the tutors were forming the 
awareness of the very function of tutoring, which resulted in 
its transformation in way to understand the course proposal 
qualifying therefore work educational tutoring. 
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1. INTRODUÇÃO 
A educação na modalidade a distância teve um grande 
impulso com a popularização da internet implicando na oferta 
de cursos, de diferentes naturezas e níveis. Na formação 
universitária estas ofertas também se fazem presentes. No 
Brasil, a política governamental vem buscando fomentar o uso 
desta modalidade para ampliar a oferta de vagas nos cursos 
superiores. A formação de professores do ensino básico tem 
sido contemplada por programas do MEC, o que deu origem a 
vários cursos de licenciatura nesta modalidade. Na região Sul, 
ainda que a situação seja distinta de regiões como o Norte e o 
Nordeste do país quanto à titulação em nível superior de 
professores que atuam nos anos iniciais do ensino 
fundamental, há carências a serem supridas. Em resposta a 
essa demanda e apoiada pelo conhecimento adquirido na área 
de Educação a Distância, a Faculdade de Educação realiza a 
sua primeira experiência de formação acadêmica inicial em 
nível de graduação de professores a distância, o Curso de 
Graduação-Licenciatura em Pedagogia da UFRGS (PEAD), 
oferecido em nove semestres (3215 h) a docentes em exercício 
nas escolas públicas. São 400 professoras-alunas que 
trabalham na rede municipal e estadual de ensino. Estes 
professores estão divididos em cinco polos: Alvorada, 
Gravataí, Sapiranga, São Leopoldo e Três Cachoeiras. Cada 
polo conta com uma infraestrutura que dispõe de um 
laboratório com 20 computadores, em média, uma biblioteca 
com exemplares dos livros adotados nas Interdisciplinas, um 
espaço para atividades coletivas e espaços para as aulas 
presenciais – além de material de apoio, como filmadora, 
máquinas digitais, aparelhos de DVD e projetor multimídia. O 
Curso busca superar a dicotomia apresentada pelos modelos 
convencionais de cursos de formação de professores, que 
teorizam sobre as transformações nas práticas educativas, sem 
que essas transformações sejam vivenciadas no próprio Kraemer, Mariangela., Aragón, Rosane . (2010). Metodologia interativa e 

Problematizadora Utilizada pelos Tutores em um  Curso a Distância.  En J. Sánchez 
(Ed.): Congreso Iberoamericano de Informática Educativa, Volumen 1, pp 162-169, 
Santiago de Chile. 
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ambiente de formação. Para tal, o PEAD elaborou um 
currículo com características interdisciplinares agregando e 
articulando os conhecimentos específicos teóricos e práticos 
em cada semestre, bem como previu o uso de metodologias 
interativas e o uso intensivo da Internet para desenvolvimento 
e acompanhamento das aprendizagens.  
Somente com uma qualificação fundamentada na reflexão 
sobre sua própria prática, os professores se sentirão a 
vontade para usar as tecnologias e criar um novo projeto 
político – pedagógico.  
A intenção é desconstruir os limites rígidos impostos pela 
concepção física e lógica linear que se tem de escola, da 
formação e da aprendizagem. Os materiais são desenvolvidos 
a partir da concepção de Arquiteturas Pedagógicas 1

  Dentro dessa idéia de reconstrução da formação de 
professores proposto pelo PEAD, o tutor vem construindo sua 
identidade. Como um tutor pode orientar as professoras-
alunas, se ele mesmo não vivenciar determinadas 
experiências? A formação do tutor, nesse contexto, implica no 
seu preparo para viver a experiência de mudanças na educação 
que ele irá proporcionar as professoras-alunas. Esse processo 
de transformação exige que se articulem novas abordagens 
pedagógicas e interações entre os sujeitos envolvidos no 
processo educativo: novas concepções de tempo e espaço, a 
interação didática aluno/professor/tutor, a reconceituação 
metodológica no sentido da mediação pedagógica. É preciso, 
pois, pensar uma universidade nova, voltada para o futuro, 
com importantes mudanças de paradigma educacional. 
Estamos vivendo um momento de crescimento acelerado da 
EAD, com novos cursos sendo criados a todo o momento com 
concepções pedagógicas diferenciadas. O PEAD sendo um 
curso novo, a concepção de tutoria vem constituindo sua 
identidade a partir das práticas, das reflexões sobre esta 
prática e das formações continuadas. Acompanhando as 
interações dos tutores desde o início do curso, percebemos o 
quanto eles foram modificando suas falas e seus próprios 
modos de interação no processo de interlocução para a 
elaboração-execução das atividades das professoras-alunas. 
Essas modificações se deram tanto a partir dos estudos e dos 
retornos dados pelas professoras-alunas como pela 
participação na formação continuada. As práticas pedagógicas 
de um tutor exigem uma formação continuada, pois ele precisa 
conhecer a metodologia do curso e ainda saber usar a 
tecnologia necessária para desenvolver as atividades no 
ambiente virtual. O tutor, no decorrer do trabalho, necessita 
também estudar os conteúdos com os quais trabalhará nas 
interdisciplinas, visto que a interação e as formas de 
intervenção são fundamentais para o processo de 
aprendizagem das professoras-alunas. No PEAD os tutores 
interagem continuamente com as professoras-alunas, segundo 
uma abordagem interativa e problematizadora. Mas como será 
o entendimento desta metodologia? Quais as tomadas de 

Abertas às 
quais incentivam a pesquisa e a interação entre os diferentes 
atores. O deslocamento para o uso intensivo dos materiais 
interativos na web, em articulação com as outras 
metamorfoses propostas no curso, viabiliza a construção de 
conhecimento em comunidades de aprendizagem.  
 

1 As arquiteturas buscam traduzir propostas pedagógicas em 
situações de aprendizagem mediadas por materiais didáticos 
interativos e por Ambientes Virtuais. Tais situações 
caracterizam-se pelo deslocamento das concepções 
hierárquicas e disciplinares de ensino e direcionam-se para a 
concepção do conhecimento interdisciplinar em um modelo de 
"rede de relações". (Carvalho, Nevado, e Menezes, 2005). 
 

consciência do tutor a respeito da sua função e da importância 
da sua intervenção-interação? A partir destes questionamentos 
desenvolvemos o estudo. 
 

2. DESENHO DO ESTUDO 
Os dados deste estudo foram coletados de forma sistemática, 
desde o início do projeto, considerando todo o material 
produzido nas formações, as interações e os registros dos 
tutores em diversos ambientes. Conforme Bogdam (1994), a 
pesquisa qualitativa possui características básicas: na 
investigação, a fonte direta de dados é o ambiente natural, 
sendo o investigador o instrumento principal; a investigação 
qualitativa é descritiva, pois a palavra assume particular 
importância na abordagem tanto para o registro de dados 
quanto para a conclusão dos resultados. No decorrer da 
pesquisa, acompanhamos os tutores do polo e da sede e 
participamos de reuniões e formações. Desse 
acompanhamento, utilizamos para análise os extratos das suas 
falas, assim como as avaliações por eles realizadas em 
momentos diferenciados.  
A análise desenvolvida pretende explicitar, o processo de 
construção da função dos tutores na perspectiva da tomada de 
consciência, considerando a compreensão das mudanças 
propostas pelo curso.  
 

3. UM RECORTE SOBRE O PROCESSO 
DE TOMADA DE CONSCIÊNCIA  
O sujeito só conhece se age sobre o objeto, e o objeto só se 
torna passível de ser conhecido mediante o progresso das 
ações exercidas sobre ele. A ação sobre os objetos já constitui 
uma forma de saber (saber fazer), mas não necessariamente 
um compreender. Segundo Becker (1993), o mecanismo de 
tomada de consciência aparece em todos os aspectos como um 
processo de conceituação. 

 No nível mais básico de tomada de consciência, o 
compreender está atrasado em relação à ação, sendo que, nos 
níveis superiores, é a conceituação (compreensão) que orienta 
as ações.  Entre as ações não-conscientes e a consciência final 
que o sujeito toma de sua ação, Piaget (1977) admite graus de 
consciência intermediários. Podemos ter certa consciência de 
uma ação no instante em que ela se produz, mas essa 
consciência permanece apenas momentaneamente se não 
houver integração em estados seguintes. Como afirma Piaget 
(1977), a tomada de consciência não ocorre de maneira 
repentina, mas a partir de construções e reconstruções, 
podendo esse processo ser "adiado" em decorrência de 
deformações das quais o sujeito lança mão para se adaptar à 
realidade, quando se defronta com as situações ou objetos que 
não são incorporados por sua estrutura cognitiva. 

4. METODOLOGIA INTERATIVA E 
PROBLEMATIZADORA 

Segundo Nevado, Carvalho e Bordas (2006), “[...] o 
modelo metodológico do PEAD é centrado em atividades 
teórico-práticas sistemáticas, a serem desenvolvidas 
pelas professoras-alunas a partir de um delineamento 
inicial definido pelos próprios objetivos da formação. 
Com isso, espera-se desencadear nos aprendizes um 
processo de reflexão e tomada de consciência de seu 
próprio processo de aprendizagem, bem como a 
construção de conhecimentos referentes aos temas de 
estudo elegidos”.  
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Nessa metodologia, os docentes e os tutores atuam como 
possibilitadores da aprendizagem e provocadores de 
transformações, usando, para tal, duas estratégias 
interdependentes e complementares:  

i. Estratégias de problematização e provocação: o docente e os 
tutores agem de maneira a chamar as professoras-alunas à 
reflexão e à crítica sobre as práticas tradicionais, buscando 
incentivar as “explorações” de idéias, de recursos tecnológicos 
e de ações práticas desenvolvidas, promovendo reflexões 
sobre essas ações e pensamentos. Realizam intervenções que 
contrapõem idéias de diferentes autores com as das 
professoras-alunas para que aconteça uma análise comparativa 
entre elas. Em outras intervenções, são solicitadas 
justificativas para se aferir o grau de coerência das respostas e 
das idéias apresentadas. 

ii. Estratégias de apoio à reconstrução: a estratégia de 
problematização é complementada por uma função de apoio 
às reconstruções. Se o docente intervém no sentido de 
problematizar, ele também age no sentido de incentivar e 
apoiar a aprendizagem, oferecendo informações e sugestões 
de leituras e bibliografias. Essas intervenções visam apoiar as 
construções das professoras-alunas, disponibilizando um 
acervo de informações e materiais diversificados. Considere-
se que os docentes assumem uma postura não-diretiva, sendo 
as idéias apresentadas não como verdades, mas explicitando-
se tratar de postura interpretativa do docente frente aos 
conceitos e idéias. (NEVADO, CARVALHO E BORDAS 
2006). 
 

5. FORMAÇÃO DOS TUTORES 

A formação dos tutores do PEAD é desenvolvida, segundo 
Ziede e Nevado (2008) privilegiando as dimensões teórico-
metodológicas e tecnológicas. A partir de 2007, com a criação 
do Curso de Especialização em Tutoria (ESPEAD), as 
formações foram sistematizadas e possibilitaram a realização 
de uma formação continuada, de caráter teórico-prático que 
contempla a realização de seminários e oficinas de formação, 
num total de 360 horas. 
Entre essas atividades destacamos: 
 
a) oficinas tecnológicas: essas oficinas privilegiam a 
apropriação tecnológica, porém sem que haja uma dissociação 
entre a aprendizagem tecnológica e a aprendizagem teórico-
metodológica. Para operacionalizar essa articulação, as 
oficinas ocorrem como apoio às atividades previstas para a 
apropriação teórico-metodológica. Nessas oficinas foram 
aprofundados os trabalhos no Rooda2, Pbworks3, Blogs4

2 É o ambiente oficial do curso através do qual se efetiva as 
matriculas de cada semestre do curso, onde são mantidos os 
webfólios das professoras-alunas e através do qual se efetivam 
as principais notificações as professoras-alunas, usando o e-
mail interno. Esse ambiente tem funcionalidades síncronas e 
assíncronas que visam facilitar a interação, a comunicação 
entre os participantes e o uso integrado dos diferentes 
recursos.  
 
3 De acordo com (ZIEDE ET AL 2008 p.5) o pbworks “é um 
ambiente para construção cooperativa de sites na web, com 
facilidade 

 

de acesso e operação, além de possibilitar a interligação de 
atividades e informações. “Ele é um sistema do tipo wiki que 
permite a produção de documentos hipermidiáticos de uma 

Breeze. 5

Este nível caracteriza o início do curso, quando os tutores 
tiveram os primeiros contatos com o plano pedagógico do 
curso, conhecendo a sua proposta e buscando entende-la a 
partir dos referencias já construídos em outras situações de 
formação. Como o PEAD propõe mudanças na formação, que 

O uso dessa diversidade de ambiente acompanha a 
opção do curso por oferecer também as professoras-alunas do 
PEAD uma formação em uso das TICs para implementação 
do trabalho pedagógico nos laboratórios das escolas. 
 
b) formação específica nas interdisciplinas: antes do início 
de cada semestre (eixo temático), ocorre uma formação 
específica em cada uma das interdisciplinas. Nessa formação 
os professores autores apresentam os materiais que serão 
propostos as professoras-alunas, os quais são experimentados 
e criticados pelos tutores. A partir disso, os materiais são 
revistos pelos professores autores, visando a sua adequação.  
 
c) seminários teórico-metodológicos: esses seminários 
contemplam estudos e debates interdisciplinares que visam à 
discussão das arquiteturas pedagógicas utilizadas no Curso, 
bem como a apropriação de metodologias de interação que 
permitam ao tutor uma ação reflexiva. 

 
6. ANALISE DOS DADOS  
A análise dos dados buscou evidenciar níveis de 
desenvolvimento de processos de tomada de consciência, 
relativos a categoria Concepções (mudanças) Propostas pelo 
Curso. Esses níveis foram definidos com base no referencial 
teórico piagetiano apresentado anteriormente e em leituras e 
releituras dos dados empíricos. Considerando que Piaget 
construiu a teorização sobre a tomada de consciência com 
base em experimentos controlados envolvendo crianças e 
adolescentes. E que o presente estudo recai sobre um curso de 
formação de professores adultos, no qual cada aluno tem uma 
trajetória diferenciada, para a análise dos níveis de 
desenvolvimento serão preservadas as significações mais 
gerais de processo de tomada de consciência, porém adaptadas 
às situações específicas desse trabalho.  
 
Nível I: Consciência apenas inicial das mudanças 
propostas pelo curso e das condições ou ações de tutoria 
empregadas para a aplicação dessa proposta. 

maneira coletiva, com grande facilidade e sem requerer que os 
usuários disponham de um servidor próprio para a publicação”  
 
4 No decorrer do curso, as professoras-alunas começaram a 
usar o blog como “Porfólio de Aprendizagens”, no qual 
relacionam suas práticas com as teorias que estão estudando 
no curso. Eles colocam marcadores com as interdisciplinas e 
os colegas, tutores e professores, comentam, criando-se, 
assim, uma rede de interações. 
 
5 É um software usado para vídeo conferência, no qual o 
PEAD criou salas por pólos que todos podem usar, a partir de 
horário agendado. Normalmente usamos de modo síncrono e 
não gravamos aulas para depois serem assistidas. Alguns 
docentes do Seminário Integrador usam o Breeze para 
reuniões semanais com os tutores. Tem sido um diferencial, 
pois acompanhando essas reuniões, lendo o relatório online 
que fica da salvo da conversa, podemos notar o crescimento 
do grupo. As equipes do polo e da sede estão conseguindo 
criar estratégias em conjunto para melhor atender as 
professoras-alunas. 
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perpassam, desde as concepções de currículo até as formas 
interativas de atuação dos tutores, os momentos iniciais 
caracterizam-se pelo predomínio de assimilações deformantes 
dessas mudanças propostas. Ainda que o curso proponha uma 
série de mudanças, apresentadas anteriormente, a análise da 
tomada de consciência enfocará as mudanças de concepção 
transmissivas para as construtivas e sobre o papel da interação 
na construção de comunidades de aprendizagem. As 
indiferenciações iniciais podem ser exemplificadas pelos 
extratos a seguir:  
 

T52 Diário de Bordo 05/11/2006 Não troco muitas 
informações com os tutores de outras interdisciplinas, 
apenas em momentos que preciso saber do andamento de 
algum aluno que está sumido, que não tem publicado 
trabalhos nos ambientes requisitados.  

 
O tutor T52 estava trabalhando, mas não compreendendo a 
importância das trocas entre os tutores no curso. Ele relata que 
só fazia trocas quando precisava de informações sobre alguma 
professora-aluna. 6

Também o tutor T35 demonstra incompreensões relativas ao 
uso da metodologia, conforme observamos na interação a 
seguir: 

  

 
T35 Webfólio 08/11/2006 Olá, ao revisar o seu webfólio 
observei que não se ateve ao que foi pedido. Você apenas 
mencionou que a pessoa é professora, mas faltou 
caracterizá-la como professora. Precisa, além disso, tentar 
estabelecer alguma relação com a teoria. Por isso, terá um 
novo prazo para refazer a atividade e postar até o dia 24 
(5ª-feira). Qualquer dúvida é só me escrever. Abraços  

 
O tutor T35, ao solicitar uma revisão da atividade, deixa de 
propor a aluna uma reflexão sobre a escrita postada no 
ambiente. O caráter incisivo da intervenção, ao “mandar 
refazer” mostra as indiferenciações iniciais, pois o curso 
propõe que as intervenções tenham por finalidade incentivar a 
reconstrução de uma maneira acolhedora e desafiadora, não 
autoritária.  
 
Nível II: Avanços na consciência das mudanças nas 
ações de tutoria envolvidas nas propostas do curso e 
das ações empregadas na sua aplicação. 
Esse segundo nível evidencia-se mais claramente a partir do 
segundo e terceiro eixo do PEAD. Com as primeiras 
descobertas ou tomadas de consciência das mudanças 
propostas pelo curso, a atenção dos tutores passa a concentrar-
se nos meios empregados, ou seja, em como “pode ser feito” 
(como formar uma comunidade virtual, ou a maneira de 
propor as atividades para as professoras-alunas). Com as 
experiências desenvolvidas e refletidas na formação 
continuada, os tutores passam a discutir com os colegas as 
concepções de desenvolvimento e aprendizagem e a compará-
las com outros cursos conhecidos ou mesmo em cursos no 
quais já havia trabalho. Esses avanços na compreensão da 
proposta do curso conduzem a mudanças nas ações de tutoria 
na direção de um maior acolhimento das manifestações das 
alunas, ao mesmo tempo em que incentivam a reflexão e 
reorganização das aprendizagens.  
Os êxitos são anunciados como recados nos blogs, discussões 
nos fóruns e/ou mensagens na lista, como mostra o exemplo:  
 

6 Utilizamos o termo professoras-alunas, pois 95% das 
participantes do curso são mulheres 

T24 Webfólio1/11/2007 A cada dia há uma aprendizagem 
significativa através da interação entre tutor e aluno, é 
muito gratificante, pois evoluo profissionalmente e 
pessoalmente. Enfim percebo que houve constante 
aprendizado, tanto das tecnologias como no 
aprofundamento teórico, grandes avanços no uso das 
tecnologias pelas professoras-alunas, tanto veteranas 
quanto novatas (estas mais ainda), o que proporcionou um 
maior tempo disponível para os tutores de polo 
acompanharem os trabalhos que foram postados no 
ambiente ROODA.  
 T25 Porfólio das Aprendizagens 08/10/2007 Passado 
praticamente um ano, desta nova caminhada, me pego às 
vezes um tanto deslumbrada, com o quanto de 
conhecimento tenho adquirido. Chego em casa, e assim 
como as crianças, nossas professoras-alunas, tenho 
necessidade de mostrar o novo, o que aprendi, o que 
estamos estudando. Têm sido um trabalho, ou melhor, uma 
grande aprendizagem diária, com colegas tutores, 
docentes e professoras-alunas. É só olhar um pouquinho 
para trás e posso perceber, assim como na vida das 
professoras-alunas, as mudanças que o PEAD, me trouxe.  

 
Nos extratos T24 e T25 os tutores relatam as aprendizagens 
tanto suas quanto das professoras-alunas. Os tutores sentem-se 
recompensados ao perceber esse processo, pois percebem que 
tiveram uma função importante nessa construção. Contudo, 
para que ocorram avanços na transposição dessa representação 
para a prática, que é a Tomada de Consciência, faz-se 
necessária a mediação dos docentes, colegas e das 
professoras-alunas. Eles facilitaram o contato com o objeto de 
conhecimento de modo intencional e significativo, 
mobilizando-o para a ação e a reflexão da ação. Os retornos 
dos docentes e das professoras-alunas criam perturbações que 
levam os tutores a reflexão e tomadas de consciência das 
lacunas nos estudos teóricos que sustentam a compreensão das 
propostas do curso:  
 

T39 Pbwiki 05/08/2008 Dei-me conta, mais uma vez, do 
quanto me falta embasamento teórico, do quanto já 
estudei, ou melhor, “vi” sobre diferentes autores, 
diferentes estudiosos, porém, ao valer-me de algum 
fundamento colocado pelo mesmo, percebo o quão frágil 
são os meus saberes. Preciso me “puxar” mais, muito 
mais. Estão sendo muito proveitosas as aulas presenciais 
que estamos tendo do ESPEAD, em especial, o estudo dos 
textos, sabiamente escolhidos pelos docentes.  
T48 Lista de Discussão 05/07/2008 Agradeço ao PEAD, 
aos docentes e colegas tutores pelas aprendizagens desse 
semestre. Percebi que eu tinha uma concepção de 
educação conteudista, pela qual o professor "transmite" o 
conhecimento. As aulas do ESPEAD, a tutoria e a 
convivência com os colegas do PEAD me mostraram outra 
forma de educação, na qual o tempo necessário para as 
dúvidas temporárias e certezas provisórias é valorizado, 
na qual a educação realmente é tratada como processo, e 
não como resultado. Obrigada, e boas férias!  

 
Nos extratos T39 e T48, vemos a compreensão que o tutor 
T48 mostrou no decorrer do curso, pois, quando ingressou, 
pensava que o PEAD seria desenvolvido dentro de um modelo 
instrucionista, baseado em apostilas com conteúdos 
estabelecidos e não modificáveis desenvolvidas por 
professores conteudistas. Esse tutor, no decorrer do processo 
percebeu que o curso é baseado nas interações com os 
docentes, colegas e professoras-alunas, mostrando ter tomado 
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consciência de importantes características interativas do 
PEAD. 
 

T33 Diário de Bordo. 26/08/07 Especialmente na relação 
com as alunas aprendi muito nesse semestre, o que fez com 
que eu mais me apaixonasse pela EAD e pelas professoras-
alunas do polo, respeitando e admirando cada uma, com 
seu jeito e sabedoria singulares. Tive retornos preciosos de 
alunas, entendi e acolhi momentos de estresse e 
sobrecarga de outras, que depois riam abraçadas a mim, 
pedindo outros retornos e discussões e valorizando as 
trocas realizadas entre nós.  
T39 Pbwiki 05/03/2008 Conclui, de um modo ainda 
provisório, mas bastante surpreendente para mim, o 
quanto estar à distância (ou perto apenas através da rede) 
não impede que se estabeleça o mesmo tipo relação 
significativa em termos de aprendizagem. Relações estas 
pautadas pela cooperação, pelo afeto e pelo respeito 
mútuo.  

 
Os tutores T33 e T39 relatam a importância da afetividade 
com as professoras-alunas. É fundamental, no curso, que 
existam a cumplicidade e o respeito mútuo. O número de 
tutores no PEAD é maior do que em alguns cursos, pois o 
objetivo é a interação entre tutores, professoras-alunas e 
docentes. Muitas vezes, os tutores escutam queixas das 
professoras-alunas sobre a falta de tempo ou as dificuldades 
tecnológicas para realizarem as atividades, e então conversam, 
incentivam e procuram auxiliar na organização do tempo 
dessas professoras-alunas. Essa escuta oferecida pelos tutores 
apresentou um impacto importante sobre as alunas que 
apontaram essas interações como aspecto facilitador das 
aprendizagens.  
 

T15 Pbwiki 06/11/2006 Estive pensando em criar um 
fórum para a disciplina Seminário Integrador, para que 
haja um debate constante entre os tutores dos outros polos. 
Na reunião de ontem percebi que apesar de trabalharem 
de forma um pouco diferente, todos os tutores 
desenvolveram também similaridades, portanto, acho que 
essa troca poderá trazer bons resultados. Quando terminar 
minha apresentação, criarei o fórum.   

 
Os sujeitos, nesse momento, passam a ver novas 
possibilidades de ação. Na fala do tutor, podemos perceber 
que ele estava preocupado em criar condições para novas 
trocas com o grupo. Nesse momento, as iniciativas de 
compartilhamento são alargadas, apontando para um avanço 
na formação da comunidade de aprendizagem.  

 
T10 Fórum 15/04/2007 [...] acho imprescindível os 
encontros entre tutores Polo x Sede, pois qual o melhor 
lugar para colocar nossas dúvidas, angústias, incertezas e 
vitórias, do que com as colegas que também estão 
passando pela mesma experiência? Penso que essa 
interação só nos fará crescer e nos facilitará no 
andamento das atividades, o que conseqüentemente 
refletirá no nosso aluno, pois vivenciamos de perto todas 
as suas dificuldades e angústias, tendo assim, condições de 
fazer um melhor acompanhamento durante suas 
aprendizagens. [...] Acompanhar este processo tão 
complexo quanto o do ensino a distância torna, realmente, 
a tarefa de tutor difícil, porém, prazerosa e de grandes 
conquistas.  
T26 Fórum 14/03/2007 No meu caso, as dúvidas superam 
as certezas! Sinto uma angustia incomensurável (se me 

permitem o termo matemático, já que venho desta área) e, 
ao mesmo tempo, uma felicidade por estar pensando e 
discutindo o aprendizado. Vejo no EAD uma ótima 
oportunidade de estar buscando o pensamento do aluno. 
Nesta metodologia \'não há\' o contato presencial com o 
aluno e, por isso, criasse uma maior necessidade do 
entendimento do que foi pensado, das hipóteses que foram 
levantadas.  

 
Os tutores são solicitados a realizarem reflexões sobre as suas 
atuações dentro do curso, visando uma constante 
ressignificação da função de tutoria no PEAD, o que favorece 
o avanço do processo de tomada de consciência permitindo as 
compensações das perturbações que levam a um novo patamar 
de tomada de consciência.  
 
Nível III: Consciência das mudanças nas ações de 
tutoria proposta pelo curso. 
Neste terceiro nível, evidenciado com maior ênfase a partir do 
final do terceiro e quarto eixo. Ainda que não possamos 
afirmar que todos os tutores alcançaram esse nível, 
observamos que a maioria dos tutores passou a elaborar as 
hipóteses e antecipações que dirigem as suas ações de tutoria. 
A realização de novas operações sobre as operações anteriores 
possibilita que a conceituação ultrapasse a ação e passe a 
dirigi-la. Os tutores reconstroem os seus conceitos de tutoria 
no âmbito das propostas do PEAD, como podemos ver a 
seguir: 
 

T45 Diário de bordo 24/03/2007- [...] Ao ler os webfólios 
de cada colega, pude perceber as diversas concepções, 
linhas de pensamento e preocupações com a atividade da 
tutoria, o que é muito importante que possamos discutir e 
refletir. [...] as reuniões de tutores e professores são 
freqüentes, o que possibilita maior integração, 
conhecimento, aproximação e compromisso no trabalho 
realizado. São perceptíveis os ganhos ao final de cada 
reunião.  
T15 Pbwiki 05/07/2007 Desde que comecei a tutoria 
acredito que progredi muito no meu trabalho. Estou mais 
organizada, pois tenho sempre em dia meu diário de 
bordo. [...] Acredito que esse possa ser considerado meu 
maior avanço. Também aprendi a importância de 
parabenizar às alunas quando tudo vai bem, quando tudo 
está no prazo. Isso faz com que as alunas se sintam bem 
acompanhas. Mas acredito que o maior trunfo do trabalho 
realizado é a resposta rápida que dou as professoras-
alunas. Tanto por e-mail quanto nas intervenções 
realizadas nos webfólios individuais. Tenho notado que as 
professoras-alunas gostam muito disso e freqüentemente 
tem-me parabenizado pelo rápido atendimento e atenção.  

 
Os tutores mostram uma maior compreensão da idéia de 
comunidades de aprendizagem, o que é também refletido nas 
suas atuações como professores, nas escolas. 
 

 T25 Portfólio de Aprendizagem 02/12/2007 Aproveito 
este espaço para socializar dois blogs que tenho utilizado 
com o professores da minha Escola. O Blog A da turma de 
II ano do I Ciclo é uma ferramenta utilizada semanalmente 
pelos professores no laboratório de informática, pois é um 
espaço destinado a links, imagens e jogos que se 
relacionam aos conteúdos que estão sendo trabalhados nos 
projetos de aprendizagem que desenvolvo com a turma. O 
Blog B é um espaço de registro do trabalho que tenho 
realizado junto a um grupo de alunos desta escola. É um 
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blog que está em construção, mas que já possibilita 
visualizar algumas ações que este grupo tem feito na 
escola.  

 
O tutor T25 mostra uma melhor compreensão das propostas  
de mudança de paradigma que o curso está propondo, pois, 
além de trabalhar no polo com as professoras-alunas, está 
usando a tecnologia na escola em que atua como docente. 
Podemos ver, por esta e por outras falas, que os tutores do 
curso estão construindo uma comunidade de aprendizagem 
mediada pelas tecnologias. Muitos tutores trabalham em 
escolas municipais e estaduais, sendo assim, além do grupo de 
professoras-alunas que participam do PEAD, o trabalho 
estende-se a outras escolas nas quais os tutores trabalham.  
 

Paulo Freire diz que: “[...] por isso que, na formação 
permanente dos professores, o momento fundamental é o 
da reflexão crítica sobre a prática. É pensando 
criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode 
melhorar a próxima prática”.  
 

Nessa fase há uma tomada de consciência das coordenações 
internas das ações necessárias à tomada de consciência das 
propriedades menos imediatas do objeto. Quando o sujeito 
toma consciência das suas ações, ele constrói novas maneiras 
de interpretar os conteúdos e de resolver problemas.  Ou seja, 
os tutores não se limitavam à tomada de consciência da ação 
material, mas chegavam à consciência dos problemas a serem 
resolvidos. Essas ações produzem novidades, possibilitando 
ao indivíduo estabelecer relações até então inexistentes para 
ele. Essas relações, porém, dão-se num plano individual, 
interno. Não dependem de um processo de repetição, mas 
dependem da busca e das oportunidades para que o sujeito 
tenha uma ampla gama de conhecimentos sobre os quais possa 
aplicar suas estruturas, resultantes de abstrações reflexivas 
previamente realizadas. Nesse nível, os tutores demonstram 
muitos avanços na compreensão da proposta do curso.  
 

T40 Lista de discussão 31/03/2008 Olá, Prof. e T30!Bom, 
achei legal a atividade. Acredito que se pode dizer que ela 
pode ser continuada, ou melhor, pode ser aproveitada a 
cada semestre pra que cada aluno se organize e trace suas 
estratégias de aprendizagem. Pelo que circulou na lista 
(agendas, tabelas), eles estão se organizando nessa 
direção, o que é muito bom. Naquele exemplo da atividade 
três, seria legal mudar de "Vais aprender?" para "Vou 
aprender", assim como nas demais questões, no sentido do 
sujeito com ele mesmo e não com o outro, com o externo, 
no sentido de uma autonomia do sujeito.  

 
No extrato T40 o tutor sugere à colega e ao professor do 
Seminário Integrador mudanças no material, para que fique 
dentro da proposta do curso, evidenciando, assim, um melhor 
entendimento dessa proposta.  
 

Segundo Becker (1993, p. 18), a experiência efetiva 
mostra-se fundamental para a experiência mental, ou 
seja, o fazer é condição para compreendê-lo e o 
conceituar. 

 
 Conforme Piaget (1978), fazer é compreender em ação certa 
situação e generalizar essa compreensão a outras ações, até 
que seja possível resolver os problemas dos “porquês” e dos 
“como” das ligações constatadas e utilizadas na ação, levando 
a nova compreensão.  
 
 

 
T35 Fórum 06/01/2008 Como alguns colegas colocaram, 
o curso está acontecendo e as mudanças estão surgindo. O 
que era mais angustiante e preocupante no início foi aos 
poucos dando lugar a outras questões. Vivemos no início 
uma grande angústia com a apropriação tecnológica por 
parte de algumas professoras-alunas e até conosco. Hoje, 
nossas professoras-alunas já estão mais independentes e 
buscando meios de se superarem. Alguns que achavam que 
a internet nunca chegaria até eles, já foram buscá-la. Hoje 
vivemos um momento de busca da melhoria na qualidade 
do que estamos desenvolvendo no curso, isto está presente 
em cada semestre que se inicia. Tanto para o que está 
sendo proposto para nossas professoras-alunas, quanto 
para a nossa prática..  

 
Neste extrato T35 podemos perceber a tomada de consciência 
do tutor, comparando o momento inicial do curso com o atual. 
A evolução dos tutores no nível III é percebida nas falas, nas 
ações e nas interações com as professoras-alunas, o que se dá 
dentro da idéia de fomentar a construção-reconstrução do 
conhecimento. A criação do Curso de Especialização foi 
muito importante para os tutores, pois nesse espaço tiveram a 
possibilidade de discutir teoria e prática com os colegas, o que 
os deixou mais seguros na sua atuação. Percebendo muitas 
vezes que a sua dificuldade é a mesma da do colega e 
descobrindo na interação com o grupo que podem ser criadas 
estratégias para contornar essas dificuldades.  
 

T29 Pbwki 3/09/2007: Como tutor do polo C. sempre 
realizei minhas tarefas com empenho e dedicação, 
procurando estabelecer vínculos não só com as 
professoras-alunas, mas também como minhas colegas e 
com os tutores de sede – com quem hoje constituímos uma 
verdadeira equipe de trabalho e, ao mesmo tempo, uma 
grande comunidade de aprendizagem. Na atividade de 
tutoria, estamos continuamente aprendendo, repensando 
nossas práticas e refazendo o caminho que se constrói 
conforme vai se fazendo.  
 
T1 Pbwiki 08/07/2008 Por esse ser um projeto pioneiro na 
universidade e a maioria de nossos colegas nunca terem 
trabalhado com educação a distância antes parece-me sim 
que estamos construindo algo, mas não se este seria termo 
apropriado. Talvez um espaço/comunidade de trocas 
teórico-práticas de aprendizagem da tutoria. Com certeza! 
No início minhas intervenções eram extensas, pois pensava 
que devia contemplar todas as questões. Fui 
compreendendo que a aprendizagem é um processo, aonde 
vamos questionando, mas sem sufocar as alunas com 
perguntas.  

 
Nos extratos T29 e T1, os tutores destacam a importância do 
estabelecimento de vínculos com os colegas. Referem-se à 
construção de uma comunidade de trocas, na qual todos 
entraram sem experiência e estão construindo, juntos, a função 
de tutores. De acordo com Piaget (1982), não existem estados 
afetivos sem elementos cognitivos, assim como não existem 
comportamentos simplesmente cognitivos. 
 O comprometimento e a interação com o outro leva o tutor a 
ter afetividade com o que faz, seja na relação com as 
professoras-alunas ou com os colegas. Para Piaget, a 
afetividade é o motor do desenvolvimento cognitivo, em que 
um depende do outro. Os extratos a seguir evidenciam a 
participação dos tutores para a construção da comunidade 
virtual de aprendizagem que faz parte da concepção do curso.  
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Como afirma Castells (1999), nas comunidades virtuais 
também "constroem-se afinidades, parcerias e alianças 
intelectuais, sentimentos de amizade e outros, que se 
desenvolvem nos grupos de interação, da mesma forma como 
acontece entre pessoas que se encontram fisicamente para 
conversar”.  
 

T38 SGQ 18/12/2007 Acredito que estamos construindo 
uma comunidade virtual de aprendizagem. Vejo que 
estamos mais unidos a cada dia, justamente por estarmos 
fazendo parte de um grupo desde o início do curso, vejo 
que as trocas, os aprendizados, as sugestões entre tutores 
estejam muito mais apuradas a cada dia.  
T29 SGQ 18/12/2007 Com certeza estou participando 
ativamente da comunidade, pois através da interação nos 
diversos ambientes virtuais: babe-papo, MSN, blogs, 
pbwikis, etc., tenho a oportunidade de auxiliar professoras 
alunas e colegas, bem como aprender com os mesmos. É 
uma troca virtual constante.  

  
A compreensão de importantes mudanças propostas pelo 
PEAD, como a articulação entre teoria e prática envolvida na 
proposta de construção, é compreendida também na sua 
dimensão ética. Os tutores T38 e T29, como podemos ver nos 
dois extratos, tomam consciência de princípios norteadores do 
curso e das reconstruções na compreensão da tutoria: 
  

Aprendizagem 16/012/2007: Olá pessoal! Teoria e 
prática [...] O papel da formação, nesse caso, é auxiliar 
que os sujeitos (no caso, os professores que estão cursando 
o PEAD) dêem sentidos às suas práticas, compreendendo 
tanto a historicidade do que estão produzindo (ou pondo 
em circulação) em termos de atos pedagógicos quanto que 
possam poder realizar escolhas éticas. Por que digo isso? 
Ora, pois há escolhas éticas ao, por exemplo, escolher não 
praticar uma educação bancária (para lembrar Paulo 
Freire) e sim uma educação que valorize os saberes e 
conhecimentos dos educandos, valorizando justamente as 
suas práticas [...] 
T29 Diário de Bordo 05/011/2007 Para mim está sendo 
muito importante e interessante trabalhar com as 
professoras-alunas, em sua maioria, neste curso, desde a 
nossa preparação no curso até o efetivo exercício do 
mesmo. Vejo que desde o primeiro encontro presencial as 
alunas têm aprendido várias coisas "novas", muitas delas 
não tinham costume de utilizar a internet, tanto na vida 
pessoal quanto profissional, e elas foram aos poucos se 
tornando "cidadãs digitais" podendo ter acesso a todo este 
mundo tecnológico, fazendo seu e-mail, blog etc. Após esta 
inserção neste mundo da tecnologia, estas alunas poderão 
trabalhar com seus alunos em sala de aula, fazendo sua 
prática mais diversificada metodologicamente.  

  
Quando o sujeito toma consciência das suas ações, ele 
constrói novas formas de interpretar os conteúdos e resolver 
problemas. Essas ações produzem novidades, ou seja, 
possibilitam ao indivíduo estabelecer relações até então 
inexistentes para ele. Essas relações, porém, dão-se num plano 
individual, interno. Não dependem de um processo de 
repetição, mas dependem da qualidade das interações, da 
busca e das oportunidades para que o sujeito tenha uma ampla 
gama de conhecimentos sobre os quais aplicarem suas 
estruturas, resultantes de abstrações reflexivas previamente 
realizadas. Esse último nível (nível III), definido nesse estudo, 
não significa uma finalização das tomadas de consciência das 

propostas do curso, pois as reconstruções são ilimitadas, mas 
marcam um patamar de tomada de consciência que permite 
conceituar essas mudanças e apoiar as ações de tutoria dentro 
das propostas do PEAD.  
É também importante esclarecer que nem todos os tutores 
apresentaram registros característicos desse nível de 
consciência das mudanças. No entanto, a partir da leitura 
exaustiva dos registros postados nos ambientes, podemos 
apontar que os tutores, no final do quarto eixo de curso, 
apresentam falas e ações de tutoria compatíveis com os níveis 
II e III, predominando características desse último nível.  
 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
As condutas cognitivas e ações de tutoria apresentadas pelos 
sujeitos da pesquisa permitiram identificar níveis do processo 
de tomada de consciência na compreensão das mudanças 
propostas pelo modelo interativo de curso.  
O acompanhamento dos tutores, desde o período de 
preparação até o final do IV eixo evidenciou a existência de 
um processo evolutivo de tomadas de consciência construção 
da função de tutoria, ainda que se observe que os tutores 
apresentaram graus diferenciados nas três categorias 
analisadas. O conceito de “tomada de consciência”, no estudo 
realizado, perpassa um conjunto de análises, adquirindo 
grande importância, pois oferece os meios para se 
compreender a maneira como os tutores envolvidos no estudo 
conseguem evoluir na construção de outras perspectivas de 
ação na formação de professores.  
 
Na Categoria compreensão das mudanças propostas pelo 
curso, nos momentos iniciais, os tutores situavam-se, na sua 
maior parte, no nível I, no entanto, alguns tutores já 
apresentavam registros de atividades que indicavam tomadas 
de consciência em nível II. Como o curso era novo e previa 
uma interação diferenciada com o intuito de Formação de 
Comunidades de Aprendizagem, a maioria dos tutores ainda 
não tinha consciência das ações envolvidas nessa forma de 
trabalho. As trocas com os colegas ainda mostravam-se 
incipientes e as ações de tutoria apresentavam, em grande 
parte, um caráter instrucionista e de baixo acolhimento das 
falhas e inseguranças iniciais das alunas.  
No decorrer do curso, a maior parte dos tutores apresenta 
produções e interações que caracterizam a transição dos níveis 
II e III de tomada de consciência. Em alguns extratos, os 
tutores relatam que, quando entraram no curso, pensaram que 
era “mais um” curso a distância. No decorrer do trabalho, os 
tutores tomaram consciência dessas características do curso 
baseado no modelo construtivista, pouco adotado na maioria 
das instituições. Também são identificadas nas suas reflexões 
e intervenções, condutas características do nível III de tomada 
de consciência, o que evidencia um processo evolutivo no 
sentido da compreensão da proposta interativa e 
problematizadora do PEAD.  
Nesse nível, as ações de tutoria passaram, gradualmente, a 
caracterizar-se por intervenções problematizadoras que 
incentivam a discussão de idéias e a reflexão, ao mesmo 
tempo em que oferecem novas fontes de informação para 
amparar as reconstruções das alunas. 
A maior parte dos tutores realizou sistematicamente 
intervenções que desafiaram as alunas-professoras na direção 
da auto-análise e teorização das suas práticas, bem como 
apresentaram maior facilidade no apoio ao processo de 
reconstrução. Nesse estudo, os relatos dos tutores mostram 
que é somente no decorrer da prática da tutoria e de sua 
análise que ocorrem as tomadas de consciência.  O grupo de 
tutores destaca, ainda, a importância do vínculo e da troca 
com seus colegas e docentes para o fortalecimento da 
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comunidade de aprendizagem no curso e também em outros 
espaços de docência.  
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