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RESUMO   
 
 
 

O presente estudo aborda aspectos formativos do Programa de Tutoria da Escola de Ciências 
& Tecnologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O objetivo da pesquisa foi 
identificar a partir das vivências acadêmicas dos tutores e tutorandos se os dispositivos 
formativos adotadas pelo Programa de Tutoria o legitimam como estratégia de aprendizagem 
colaborativa. Para a realização desta pesquisa utilizou-se de uma abordagem qualitativa em 
educação, referenciada pelo aporte teórico-metodológico da pesquisa narrativa 
(auto)biográfica e pela utilização dos seguintes instrumentos de coleta de material empírico: 
realização de entrevistas narrativas e grupo focal com tutores e tutorandos. A partir das 
narrativas dos estudantes entrevistados foram identificadas 05 (cinco) motivações principais 
que os levam ao Programa: a melhoria no aprendizado dos conteúdos das disciplinas de física, 
informática e matemática, o interesse em realizar atividade extracurricular e melhorar o 
currículo, o interesse pela carreira docente, espaço de aprendizagem e a necessidade da bolsa 
de estudo. Além das motivações, consegui identificar a partir das falas dos sujeitos de 
pesquisa, 06 (seis) fatores considerados facilitadores da aprendizagem colaborativa e do 
trabalho em grupo bem sucedido. São eles: a sensação de pertencimento ao grupo; ajuda 
mútua entre os membros de cada grupo; comprometimento individual dos membros do grupo; 
presença de uma liderança no grupo; reconhecimento da diferença de nível de conhecimento 
entre os membros do grupo e afinidades de interesse. Além desses fatores, foi possível 
localizar 04 (quatro) fatores apontados pelos estudantes como barreiras para tal 
aprendizagem. São eles a falta de comprometimento de alguns colegas do grupo, a falta de 
participação, a heterogeneidade do estudantes do grupo e a falta de um espaço físico para as 
atividades. Conclui-se que no Programa de Tutoria da EC&T os estudantes são os verdadeiros 
protagonistas dessa ação. Tal Programa é encarado como uma oportunidade para os estudos 
extraclasse, no qual os alunos tutores são vistos como mediadores na aprendizagem e 
“colaborar” é a palavra guia das atividades. Enfim, diante dos fatores propiciadores e 
dificultadores da aprendizagem colaborativa o Programa de Tutoria permite que os discentes 
por meio da troca entre pares construam conhecimentos coletivamente. 
 
Palavras-chaves: Aprendizagem Colaborativa; Bacharelados Interdisciplinares; Pesquisa 

(auto)biográfica; Programa de Tutoria. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ABSTRACT  



 

 

 
 
 

This study addresses formative aspects of Mentoring Program of the School of Science and 
Technology of the Federal University of Rio Grande do Norte. The objective of the research 
was to identify from the academic experiences of the tutors and tutorandos if the training 
devices adopted by the Mentoring Program legitimize as collaborative learning strategy. For 
this research, we used a qualitative approach in education, referenced by the theoretical and 
methodological contributions of narrative research (auto) biographical and the use of the 
following empirical data collection instruments: conducting narrative interviews and focus 
groups with tutors and tutorandos. From the stories of the students interviewed were identified 
five (05) main motivations that lead the program: improving the learning of the contents of the 
disciplines of physics, computer science and mathematics, our interest in extracurricular 
activities and improve the curriculum, interest in teaching career, learning space and the need 
for scholarship. In addition to the motivations, I could identify from the lines of research 
subjects, 06 (six) factors considered facilitators of collaborative learning and working in 
successful group. They are: a sense of belonging to the group; mutual aid among members of 
each group; individual commitment of group members; presence of a leadership group; 
recognition of the difference in level of knowledge between the group members and affinities 
of interest. In addition to these factors, we can find four (04) factors identified by students as 
barriers to such learning. They are the lack of commitment of some colleagues in the group, the 
lack of participation, the heterogeneity of the group of students and the lack of a physical space 
for the activities. We conclude that the EC&T Mentoring Program students are the true 
protagonists of this action. This program is seen as an opportunity for extracurricular studies in 
which tutors students are seen as mediators in learning and " collaborate " is the word guide the 
activities. Anyway, before the enablers and inhibiting factors of collaborative learning the 
Mentoring Program allows students through exchange among peers to build knowledge 
collectively. 
 
 
Keywords: Collaborative Learning; Interdisciplinary bachelor degrees; Search (auto) 
biographical; Mentoring program. 
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Introdução  
 
 
 

Foto 01: Escrevendo a introdução da dissertação 

 
Fonte: Acervo pessoal (MACÊDO, 2016) 

 

 

 

O presente estudo aborda aspectos formativos do Programa de Tutoria da Escola de 

Ciências & Tecnologia (EC&T) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). É 

indispensável destacar que a origem da Escola e do Bacharelado em Ciências & Tecnologia 

(BC&T) está intimamente relacionada ao movimento de expansão e de reestruturação do 

ensino superior ocorrido nas universidades públicas federais brasileiras a partir de 2008 com o 

Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 

(REUNI).  

Em meio ao contexto de implementação do REUNI na Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, foi criada pela Resolução nº 012/2008-CONSUNI (01/12/2008) a Escola de 

Ciências & Tecnologia. Dentre os objetivos desta Unidade Acadêmica destacam-se dar 

suporte ao desenvolvimento das atividades acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão do 

Bacharelado em Ciências & Tecnologia, provendo para tanto as condições para a implantação 

na UFRN da formação acadêmico-profissional em ciclos sucessivos na área das Engenharias.  

A partir do REUNI a universidade abre-se para o acesso de novos e diferentes 

públicos, antes excluídos, promovendo uma heterogeneidade de estudantes e, com isso, é 

incentivada a criação de programas de apoio ao estudo extraclasse. Dentre os Programas 

propostos no âmbito acadêmico encontram-se a monitoria e a tutoria. Nunes (2007, p. 46) 
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destaca o papel da monitoria. 

A monitoria acadêmica tem-se mostrado nas Instituições de Ensino Superior 
(IES) como um programa que deve cumprir, principalmente, duas funções: 
iniciar o aluno na docência de nível superior e contribuir com a melhoria do 
ensino de graduação. 

 
Neste sentido os Programas de Monitoria são propostos para auxiliar os estudantes na 

tentativa de minimizar as taxas de reprovação nos componentes curriculares. Posso 

seguramente afirmar que os Programas de Monitoria são uma ação institucional consolidada 

nas universidades do Brasil e tal ação envolve professores e alunos na tentativa de produzir e 

disseminar o conhecimento. A primeira referência normativa à existência de monitores nas 

universidades brasileiras está na Lei nº 5.540, de 28 de novembro de 1968. O Artigo 41 e seu 

parágrafo único determinavam que 

as universidades deverão criar as funções de monitor para alunos do curso de 
graduação que se submeterem a provas específicas, nas quais demonstrem 
capacidade de desempenho em atividades técnico-didáticas de determinada 
disciplina, e que as funções de monitor deverão ser remuneradas e 
consideradas título para posterior ingresso em carreira de magistério superior.  

 
A monitoria é encarada normalmente como um processo no qual alunos auxiliam 

outros alunos na situação de ensino-aprendizagem de uma disciplina específica. Desta forma, 

a monitoria consiste numa atividade acadêmica de natureza complementar, a qual permite que 

o aluno desenvolva e amplie os conhecimentos que adquiriu na universidade por meio do 

apoio ao docente na condução da disciplina e na ajuda aos monitorados na compreensão do 

que eles vêem em sala de aula (DIAS, 2007). Conforme a Resolução nº 221/2012-CONSEPE, 

de 24 de outubro de 2012 que estabelece as normas para o Programa de Monitoria da UFRN é 

explicitado no Art 6 “são características de um projeto de ensino para o Programa de 

Monitoria: I - estar articulado com o Projeto Pedagógico de Cursos; II - ter a atividade do 

monitor bem definida e voltada para o apoio pedagógico ao desenvolvimento do componente 

curricular previsto no projeto”. Neste sentido, cada projeto de ensino envolve professores, 

monitores e estudantes que estão vinculados a um componente curricular. 

Na tentativa de propor uma ação diferente dos Programas de Monitoria e de cunho 

interdisciplinar é pensado o Programa de Tutoria. O objetivo principal do Programa de Tutoria 

da EC&T consiste em contribuir para o aumento dos índices de aprovação nos componentes 

curriculares obrigatórios do Bacharelado, sobretudo nas disciplinas de Matemática, Física e 

Informática. Para tanto, os discentes em dificuldade se organizam em pequenos grupos de 

estudos que são acompanhados e gerenciados ao longo do semestre por um tutor visando um 
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melhor aproveitamento dos conteúdos dessas disciplinas. Os tutores são alunos mais 

experientes do curso e bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 

(PIBID). Neste sentido, o Programa acaba dialogando com a essência interdisciplinar do 

Bacharelado em Ciências & Tecnologia, afinal não se pode esquecer que o BC&T é um dos 

Bacharelados Interdisciplinares existentes no cenário educacional brasileiro. Segundo os 

Referenciais Orientadores para os Bacharelados Interdisciplinares e Similares (BRASIL, 

2010), os BIs são definidos como programas de formação em nível de graduação, de natureza 

geral, organizados por grandes áreas do conhecimento a partir de uma formação 

interdisciplinar e com ênfase na flexibilização curricular. 

Conforme Gastal e Avanzi (2015) o processo narrativo permite um reconhecimento, 

pelos sujeitos que narram, das escolhas feitas a partir daquilo que aprenderam 

experiencialmente ao longo da vida. Neste caso, para realizar uma pesquisa como esta que 

aqui relato, inevitavelmente me deparei com as memórias da minha trajetória acadêmica. 

Entre os interesses mobilizadores desse estudo, posso dizer que há alguns aspectos ligados à 

minha formação acadêmica, seja indiretamente no Bacharelado em Ciências Sociais ou 

diretamente na Licenciatura em Pedagogia, e outros relacionados à minha atuação 

profissional. A conexão destes aspectos me levou a esta pesquisa no Mestrado do Programa de 

Pós-graduação em Educação da UFRN. Ao escrever sobre minha trajetória acadêmica consigo 

localizar, historicamente, as preocupações que me levaram a estudar o Programa de Tutoria, 

justificando a relevância e a atualidade deste estudo. Para desenvolver tal pesquisa adotei uma 

abordagem qualitativa em educação, referenciada pelo aporte teórico-metodológico da 

narrativa (auto)biográfica.  

Para escrever a respeito da minha trajetória acadêmica preciso ir até o ano de 2004. 

Neste ano conclui o Ensino Médio na Escola Estadual Joaquim José de Medeiros localizada 

no município de Cruzeta (a 240 km de Natal) e prestei o vestibular para o curso de Pedagogia. 

Por que Pedagogia? Não tenho essa resposta, podia ser Geografia, História ou Matemática, 

afinal existiam essas outras possibilidades no Centro de Ensino Superior do Seridó (CERES), 

Campi da UFRN localizado no município de Caicó. Mas eu queria Pedagogia, de algum modo 

a educação me atraía. Exatamente em 2005 inicio minha trajetória acadêmica e começo a 

cursar a Licenciatura em Pedagogia. Durante exatamente 02 anos minha rotina começava bem 

cedo, por volta das 04h30min da manhã de segunda à sexta, organizava tudo bem cedo para 

pegar o transporte em Cruzeta e me deslocar até o CERES. Naquela época o turno matutino 
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funcionava das 07 às 11 horas, devido um acordo firmado entre a Direção do CERES e os 

motoristas dos transportes das cidades vizinhas. 

Em meio ao contato com os componentes curriculares de história da educação, 

sociologia e antropologia, me vi apaixonada pelas Ciências Sociais e decidida a tomar um 

novo rumo. Foi nesse entusiasmo que no final de 2006 mais uma vez prestei o vestibular da 

UFRN e ingressei no Bacharelado em Ciências Sociais. Não foi apenas a mudança de um 

curso de graduação, a partir dessa decisão mudei minha vida. No início de 2007 me mudei 

para Natal. Não posso dizer que tudo foi fácil e as “mil maravilhas”, mas eu tinha toda força 

de vontade para correr atrás dos meus sonhos. Posso dizer que saí de uma vida acadêmica 

amorfa e quase morta, que se resumia a assistir aulas e voltar para casa.  

Apesar de ser uma aluna “veterana” na Universidade, me recordo que ao chegar ao 

Campus Central da UFRN me sentia uma “caloura” descobrindo as novidades da Instituição. 

No dia em que fui efetivar a minha matrícula, acabei me perdendo em meio aos setores de 

aulas I, II, III e eu queria apenas encontrar o “chinchila” nome que a primeira vista soava 

estranho. Nome que logo descubro o seu real significado, Centro de Ciências Humanas, 

Letras e Artes (CCHLA). Venho para o Bacharelado com uma vontade em mente “vou 

participar de alguma pesquisa ou trabalho de extensão”. Naquela época no CERES eram 

quase nulas as bases de pesquisa. Foi com uma força de vontade enorme que comecei em 

2008 meus trabalhos como bolsista de iniciação científica no Grupo de Estudos e Pesquisas 

sobre Práticas Educativas em Movimento (GEPEM). Duas professoras foram indispensáveis 

nessa minha passagem de 03 anos no Grupo: profª Marta Maria Castanho Almeida 

Pernambuco vinculada ao Departamento de Educação e profª Irene Alves Paiva vinculada ao 

Departamento de Ciências Sociais. Nos anos em que participei do GEPEM estive vinculada 

ao projeto “Ação dos movimentos sociais e Organizações Não-governamentais na construção 

dos assentamentos rurais”. Naquele projeto trabalhávamos na realização de um levantamento 

socieconômico e ambiental dos assentamentos rurais do RN. Exatamente no dia 10 de 

dezembro de 2010, dia nacional do sociólogo, apresentei minha monografia intitulada 

“Extensão rural e mediação social: estudo sobre a atuação do CEAHS no assentamento  Ouro 

Branco”. Essa etapa da minha trajetória acadêmica é encerrada por dois episódios: a 

reprovação no processo seletivo de entrada no mestrado em Ciências Sociais / UFRN e o 

recebimento da Láurea Universitária.  

Com a conclusão de Ciências Sociais sentia um vazio na minha formação, uma 
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verdadeira lacuna. Por isso mesmo em novembro de 2010 pela terceira vez presto o vestibular 

e retorno ao curso de Pedagogia, só que desta vez para o Campus Central da UFRN. Com este 

novo vínculo, logo solicito o aproveitamento de estudos e consigo aproveitar 100% dos 

componentes curriculares que tinha cursado no CERES. Neste contexto, em 2011 retorno a 

licenciatura em Pedagogia para cursar o 5º semestre, com duas certezas: era apaixonada por 

Ciências Sociais, porém o meu amor era Pedagogia.  

Logo que iniciei meus estudos em Pedagogia no Campus Central busquei a inserção 

em uma base de pesquisa. Recordo-me da entrevista que fiz para ocupar uma vaga de bolsista 

de Iniciação Científica. Cheguei ao Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA) e procurei a 

sala indicada no Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA), naquela 

tarde eu seria entrevistada por uma professora chamada “Márcia”. Sinceramente eu não fazia 

ideia de como era a professora, só sabia o primeiro nome. Cheguei à sala pontualmente e não 

encontrei ninguém, me dirigi até a Secretaria do Departamento e perguntei se a profª Márcia 

teria  deixado algum recado a respeito da entrevista. Sabe amor a primeira vista? Quando você 

olha para algo ou alguém e gosta dela, logo de cara. Foi essa sensação que tive ao encontrar a 

professora. A pessoa que me respondeu foi à própria professora com um sorriso no rosto, ela 

se desculpou pelo atraso e foi me entrevistar. Poucos dias depois obtive a informação acerca 

da minha aprovação. Fui bolsista da Profª Márcia Maria Gurgel Ribeiro de 2011.01 até 

2012.01. Posso dizer que ela é uma pessoa de coração enorme e uma orientadora cativante, 

por quem carrego uma gratidão enorme. 

Nesse ano tudo foi intenso, ocorria o transcurso da pesquisa “A construção do 

currículo como espaço de formação profissional continuada”; mas também tinha o Programa 

Continuum de Formação Continuada para professores da educação básica. Trabalhei no 

“Curso 6: Infância e ensino fundamental de 9 anos: currículo e trabalho pedagógico nos três 

primeiros anos” junto com a própria profª Márcia e também com a profª Sandra Borba 

Pereira. Ao chegar o mês de março de 2012, realizei os estágios e finalizei o Trabalho de 

Conclusão de Curso intitulado “O que é docência? Sentidos atribuídos por concluintes do 

curso de pedagogia da UFRN”. Com esta pesquisa pude perceber que a docência é uma 

atividade complexa que não se apresenta pronta e acabada, na verdade ela está em permanente 

construção. Principalmente por ela ser uma atividade desenvolvida na relação com os 

indivíduos que têm expectativas e objetivos diferenciados, requer diferentes saberes para a 

mobilização dos processos de ensino e aprendizagem.  
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Conclui antecipadamente a graduação em Pedagogia no semestre 2012.01 com o 

objetivo de assumir uma vaga de professor temporário num Centro Municipal de Educação 

Infantil (CMEI) do município de Natal. Porém não fiquei muito tempo neste trabalho. Pois me 

interessei e me dediquei ao Edital nº 008/2012 da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte que abriu o concurso público para provimento de cargos técnico-administrativos em  

educação. No edital havia uma vaga bastante interessante: Técnico em Assuntos 

Educacionais. 

No dia 12 de setembro de 2012, após a posse coletiva no Auditório da Escola de 

Música, chego à Escola de Ciências & Tecnologia da UFRN como servidora pública. Neste 

sentido reafirmo que dentre os interesses mobilizadores dessa dissertação, além da minha 

trajetória acadêmica, especialmente os estudos acerca da docência que fiz durante a graduação 

em Pedagogia, se sobressaem às experiências da minha atuação profissional na EC&T. 

Entendo que  

uma história de vida ou o relato de uma experiência pessoal fazem emergir 
todo o aspecto formativo dos acontecimentos, porque o narrador não pode 
evitar ser levado a explicar como compreende essa trajetória e quais os 
referenciais de interpretação que lhe permitiram perceber, analisar e 
compreender o momento de transformação que relata (GALVÃO, p. 331, 
2005) 

 
Considero que a experiência mais significativa em minha trajetória para o 

desenvolvimento deste estudo no Mestrado está relacionada às atividades que desenvolvo, 

desde 2012, atuando como Técnica em Assuntos Educacionais, lotada na Escola de Ciências 

& Tecnologia da UFRN. Na Escola trabalho na Secretaria acadêmica do BC&T e estou 

inserida na assessoria acadêmica trabalhando diretamente com os Programas de Monitoria e 

Tutoria. 

A adesão ao quadro de funcionários da UFRN e a atuação na EC&T me deram a 

possibilidade de aprofundar a leitura a respeito do Plano de Reestruturação e Expansão da 

UFRN (UFRN, 2007), com especial atenção ao Projeto Pedagógico do Curso (no caso o 

BC&T). É interessante destacar que o REUNI constituiu parte dos conteúdos do processo 

seletivo para admissão para o cargo de Técnica em Assuntos Educacionais, o que possibilitou 

conhecer as propostas de expansão e reestruturação do ensino superior brasileiro, antes 

mesmo de começar a trabalhar na UFRN. Assim, estabelecia-se o meu primeiro contato com o 

contexto do REUNI e da Educação Superior que se conecta com o estudo proposto neste 

trabalho. Pode-se dizer que após o REUNI ocorreu à ampliação do acesso ao ensino superior 
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no cenário brasileiro. Neste sentido, entende-se que a instituição de ensino superior tem a 

responsabilidade e o compromisso de investir em programas de apoio ao estudo extraclasse, 

sistematicamente organizados e intencionalmente planejados, que tentem suprir as 

necessidades formativas da demanda diversificada dos estudantes.  

Toda essa problemática fundamentou a construção da seguinte questão de pesquisa: 

“Os dispositivos formativos adotados pelo Programa de Tutoria da Escola de Ciências & 

Tecnologia o credenciam como estratégia de aprendizagem colaborativa?” Assim, o objetivo 

geral do estudo proposto foi estabelecido nos seguintes termos: 

− Identificar a partir das vivências acadêmicas dos tutores e tutorandos se os 

dispositivos formativos adotadas pelo Programa de Tutoria o legitimam como estratégia de 

aprendizagem colaborativa. 

Além desse objetivo geral, persegui três objetivos específicos que dialogaram na 

tentativa de responder à questão de pesquisa: conhecer alguns traços marcantes da trajetória  

acadêmica dos estudantes do Bacharelado em Ciências & Tecnologia; analisar a motivação 

que levaram os estudantes a participarem do Programa de Tutoria e investigar a experiência 

formativa /colaborativa  dos pares nos grupos da Tutoria. 

Para a realização desta pesquisa optei por uma abordagem qualitativa em educação, 

referenciada pelo aporte teórico-metodológico da narrativa (auto)biográfica e pela utilização 

dos seguintes instrumentos de coleta de material empírico: realização de entrevistas narrativas 

e grupo focal com tutores e tutorandos. Some-se a isso a premissa que  

 

nós, os seres humanos, somos organismos contadores de histórias, 
organismos que, individual e socialmente, vivemos vidas relatadas, decidi 
utilizar a investigação narrativa como forma de consideração expressiva de 
estudos sobre a experiência educativa (CARNIATTO, p. 13, 1996).  
 

Neste sentido, a dissertação está organizada da seguinte forma. Inicialmente 

apresento esta introdução na qual são trabalhados os diversos pontos de partida que levaram 

ao estudo, bem como são explicitados os objetivos, a questão central da pesquisa que tento 

responder ao longo da dissertação e é indicado o aporte teórico-metodológico adotado para o 

transcurso do trabalho. 

No capítulo 01, é apresentada a caracterização do objeto, a contextualização do 

problema de pesquisa, destacando a implementação do REUNI. É traçado o histórico de 

implantação no cenário nacional dos bacharelados interdisciplinares, ressaltando a criação do 
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Bacharelado em Ciências & Tecnologia da UFRN e focando na institucionalização do 

Programa de Tutoria na Escola de Ciências e Tecnologia. 

No capítulo 02, é detalhado o referencial teórico-metodológico adotado na 

dissertação. Inicialmente é apresentado um panorama da produção acadêmica cadastrado no 

Banco de Teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) 

acerca da aprendizagem colaborativa. Posteriormente são destacadas as possíveis definições 

de aprendizagem significativa no diálogo entre Paulo Freire e David Ausubel. Por fim são 

detalhados os procedimentos metodológicos, a pesquisa narrativa e método (auto)biográfico, 

os participantes, a coleta do material empírico e é explanada a análise compreensivo-

interpretativa. 

No capítulo 03, os estudantes do Bacharelado em Ciências & Tecnologia que 

participam do Programa de Tutoria falam alguns traços marcantes das suas trajetórias  

acadêmicas e são levantadas as motivações que os levam a Tutoria. A partir das narrativas dos 

estudantes são identificadas 05 (cinco) motivações principais que os levam ao Programa: a 

melhoria no aprendizado dos conteúdos das disciplinas de física, informática e matemática, o 

interesse em realizar atividade extracurricular e melhorar o currículo, o interesse pela carreira 

docente, espaço de aprendizagem e a necessidade da bolsa de estudo. 

No capítulo 04, é ressaltado como o trabalho grupal no Programa de Tutoria tende a 

gerar uma aprendizagem colaborativa e é referendada pelas trajetórias acadêmicas 

entrecruzadas de tutores e tutorandos. Tal constatação é ilustrada com as falas dos 

participantes da pesquisa. As falas estão organizadas em 02 (dois) eixos temáticos: 01. Fatores 

facilitadores da aprendizagem colaborativa e 02. Fatores dificultadores da aprendizagem 

colaborativa. 

Posteriormente teço as considerações finais, com as contribuições que a pesquisa 

revelou para o tema, bem como possibilidades e perspectivas de aprofundamentos das 

discussões pensando que diante da riqueza da temática pode-se prosseguir nos estudos 

vislumbrando um doutorado. Por fim, são apresentadas as referências e os anexos da 

dissertação. 
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CAPÍTULO 01 - CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO E CONTEXTUAL IZAÇÃO DO 
PROBLEMA DE PESQUISA 
 
 
 

Foto 02: Tutores na fachada da EC&T 
 

 
Fonte: Acervo pessoal (MACÊDO, 2014) 

 
 
 
1.1 Bacharelados Interdisciplinares: emergência e referenciais 

A história da universidade no Brasil é bem recente e teve início no ano de 1920 com a 

criação da Universidade do Rio de Janeiro, a primeira universidade brasileira (TEIXEIRA, 

1989). Desde este momento o ensino superior passou por diversas reformas que o 

remodelaram com o intuito de amenizar suas deficiências. Recentemente, a ideia de 

reestruturação dos cursos superiores voltou a ser discutida, sendo um dos pontos abordados 

pela reforma universitária iniciada durante o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 

Para atingir os objetivos propostos, o governo lançou o Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI). 

O REUNI foi desenvolvido com o objetivo de solucionar os problemas das  

universidades  públicas elevando a sua capacidade formativa. Ele foi criado em 2007 e vem 

gerando processos inovadores na educação superior brasileira. Centrado em dois eixos, o da 

expansão, expresso em suas metas quantitativas e o da reestruturação, metas qualitativas, o 

REUNI integrou-se à política nacional de expansão da educação superior pública. A meta 

global do REUNI é elevar para 90% a taxa de conclusão média dos cursos de graduação 

presenciais e para 18/1 a relação de alunos de graduação em cursos presenciais por professor, 
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ao final de cinco anos, a contar do início de cada plano (BRASIL, 2007, Art. 1°, § 1º). 

Entende-se que o REUNI é um mecanismo governamental que busca oferecer “respostas 

acadêmicas, políticas e estratégicas aos novos desafios do Século XXI” (DINIZ, 2009), e que 

contribui significativamente para o processo de diversificação no âmbito das Universidades 

Federais (UFs). Nesse sentido, concorda-se com Haddad (2008, p. 27), quando afirma que o 

REUNI oferecia às UFs condições para que pudessem “repensar sua estrutura acadêmica e seu 

desenho institucional”. A primeira vista o REUNI pode ser entendido como um meio para 

democratizar o acesso ao ensino superior, uma vez que tal Programa direcionou investimentos 

para viabilizar a ampliação da estrutura física e a aquisição de equipamentos nas 

universidades federais. Porém uma análise mais atenta acaba desmistificando as promessas do 

Programa. A meta de aumentar a relação de 10 (dez) alunos para 18 (dezoito) por professor 

seria um dos indícios de que o Programa quer melhorar as estatísticas, priorizando a 

quantidade ao invés da qualidade. Independente do REUNI é importante destacar que levando 

em consideração o contexto do século XXI faz necessário que as instituições de ensino 

superior vivenciassem uma remodelagem para atender às novas demandas e exigências da 

sociedade.  

Em meio à implementação do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais, nascem os Bacharelados Interdisciplinares e Similares 

(BIs). No documento “Referenciais Orientadores para os Bacharelados Interdisciplinares e 

Similares” (BRASIL, 2010), os BIs são definidos como programas de formação em nível de 

graduação, de natureza geral, organizados por grandes áreas do conhecimento a partir de uma 

formação interdisciplinar e com ênfase na flexibilização curricular. Algumas das grandes 

áreas apontadas são as Artes, as Ciências da Vida, a Ciência e Tecnologia, as Ciências 

Naturais e Matemáticas, as Ciências Sociais, as Humanidades. Os BIs conduzem à 

diplomação nestas grandes áreas, as quais podem ser vinculadas a campos de saberes e 

práticas, definidos na forma de ênfase, opção ou área de concentração. Estes bacharelados são 

caracterizados como uma etapa inicial de formação, um primeiro ciclo, vinculado a carreiras 

acadêmicas e profissionais, o segundo ciclo (BRASIL, 2010, p. 4).  

Na organização da estrutura curricular dos Bacharelados Interdisciplinares e 

Similares a flexibilidade e a interdisciplinaridade são indispensáveis. A formação 

interdisciplinar é apontada, nos Referenciais Orientadores, como um diálogo entre as áreas de 

conhecimento e os componentes curriculares, por meio de trajetórias formativas na 
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perspectiva de uma alta flexibilização curricular, com foco nas dinâmicas de inovação 

científica, tecnológica, artística, social e cultural e da prática integrada da pesquisa e extensão 

articuladas ao currículo (BRASIL, 2010, p. 4). Para compreender melhor os Bacharelados 

Interdisciplinares e Similares é interessante analisar 04 (quatro) pontos do documento 

“Referenciais Orientadores para os Bacharelados Interdisciplinares e Similares” elaborado em 

novembro de 2010. 

O primeiro ponto a ser destacado no documento refere-se à essência do REUNI, ou 

seja, ele é um Programa que “induz as IFES a realizarem reestruturações da arquitetura 

acadêmica a fim de melhorar o processo formativo na graduação” (BRASIL, 2010, p. 02). 

Embora apresentado como um aspecto inovador no recente movimento de reestruturação 

acadêmico-curricular das Universidades Federais (UFs), os BIs não se restringem ao âmbito 

do REUNI.  De acordo com o Parecer CNE/CES nº 266/2011, desde o ano de 2006, 15 

(quinze) Universidades Federais ofertavam esses cursos. É desse ano a criação da 

Universidade Federal do ABC paulista, considerada o primeiro modelo de universidade 

inovadora. A Universidade Federal do ABC reflete o resultado esperado pelo REUNI para as 

demais Universidades Federais com foco na interdisciplinaridade e ingresso na universidade 

via Bacharelado Interdisciplinar. 

O segundo ponto que o documento ressalta refere-se ao reconhecimento e ao alerta a 

respeito da postura que as Universidades Federais devem assumir, levando em consideração 

que a cada ano o público que ingressa nas Universidades Federais é mais diversificado. 

Assim, é apontada uma mudança expressiva do perfil do corpo discente, de forma que a 

expansão impactou não somente quantitativa, mas também qualitativamente o acesso à 

universidade. Tal mudança é resultante de vários fatores, como oferta de vagas em cursos 

noturnos, em modalidade semipresencial e a distância, esse novo quadro repercute nas 

demandas de formações de graduação, na estrutura curricular, nas práticas educativas e de 

avaliação, assim como nos processos deliberativos no interior das universidades (BRASIL, 

2010).

O terceiro ponto refere-se à existência em pleno século XXI de uma sociedade do 

conhecimento para a qual se exigem novos modelos universitários. As “grades curriculares 

fechadas” não responderiam a complexidade e diversidade cultural do mundo contemporâneo, 

dispondo de pouco espaço para a formação geral e de uma visão fragmentada do 

conhecimento, alienada das questões emergentes da natureza, da sociedade, da história e  da 
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subjetividade (BRASIL, 2010).  

O quarto ponto destaca que os Bacharelados Interdisciplinares são propostas 

alternativas aos modelos de universidades européias do século XIX sendo estes o 

humboldtiano (Alemão) e o napoleônico (Francês). De acordo com o documento, estes 

modelos europeus ainda predominam no Brasil, mesmo que já superados em seus contextos 

de origem. Neste sentido, os Bacharelados Interdisciplinares, fundamentaram-se em outros 

modelos estrangeiros, como por exemplo, os colleges estadunidenses e o denominado 

processo de Bolonha, e no âmbito nacional à concepção de Anísio Teixeira para universidade 

de Brasília (UNB) em 1960. Os colleges estadunidenses são voltados para formação 

profissional e as universidades se voltam para uma formação acadêmica. Os colleges possuem 

como principais características a disponibilização de cursos profissionalizantes, com duração 

média de dois anos, e consequentemente a possibilidade de inserção no mercado de trabalho, 

sendo também uma habilitação para ingresso nos cursos de formação acadêmica, ou seja, para 

as universidades a depender da escolha do aluno. Neste sentido, a inspiração dos 

Bacharelados Interdisciplinares nos colleges estadunidenses parece encontrar sua pertinência 

numa realidade do ensino superior brasileiro que se presta a massificação e formação 

“aligeirada” dos profissionais. Para amenizar essa intenção, os Bacharelados Interdisciplinares 

aproximam-se do Processo de Bolonha ao propor uma formação unificada, por ciclos: 

graduação, com duração de três a quatro anos, onde se dá a formação profissional, seguida de 

mestrado de dois anos, e finalizada com doutorado de três anos.

Levando em consideração os 04 (quatro) pontos analisados, cada Universidade 

Federal adepta dos Bacharelados Interdisciplinares tem especificidades em suas propostas de 

cursos. Nos “Referenciais Orientadores” são apresentadas as ideias comuns, pois foi 

elaborado a partir da sistematização das contribuições e diretrizes coletadas junto às UFs e do 

REUNI, de forma a “produzir referenciais, os quais servirão como procedimentos de 

regulação das propostas desses cursos, nos processos de autorização e reconhecimento dos 

Bacharelados Interdisciplinares nas universidades federais brasileiras” (BRASIL, 2011). 

 

1.2 O Bacharelado em Ciências & Tecnologia da UFRN 

Conforme visto anteriormente, a proposta de implantação dos Bacharelados 

Interdisciplinares no Brasil é inspirada 

na organização da formação superior proposta por Anísio Teixeira para a 
concepção da Universidade de Brasília, no início da década de 1960, no 
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Processo de Bolonha e nos colleges estadunidenses, mas incorporando um 
desenho inovador necessário para responder às nossas próprias e atuais 
demandas de formação acadêmica (BRASIL, p.03, 2010). 

 

Nesse contexto, implantar o regime de ciclos no Ensino Superior brasileiro amplia as 

opções de formação no interior das instituições universitárias. A proposta de regime de ciclos, 

na área de ciência e tecnologia, foi pioneiramente iniciada em 2006 na Universidade Federal 

do ABC, seguida por outras universidades federais, como a UFBA, a UFJF, UFRN, UFOPA, 

UFRB,UNIFAL-MG, UFVJM ampliando o escopo da inovação curricular a outras  áreas do 

conhecimento (BRASIL, 2010).  

No contexto nacional, há um movimento de expansão e consolidação do Ensino 

Superior, no sentido de refletir às exigências impostas pelo desenvolvimento econômico, 

político e social, em sintonia com o interesse nacional. Como já foi mencionado na Introdução 

da dissertação, em meio ao contexto de  implementação do REUNI na Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte, foi criada pela Resolução n° 012/2008-CONSUNI (01/12/2008), a 

Escola de Ciências & Tecnologia. Dentre os objetivos desta Unidade Acadêmica 

Especializada destaca-se dar suporte ao desenvolvimento das atividades acadêmicas de 

ensino, pesquisa e extensão do Bacharelado em Ciências & Tecnologia, provendo para tanto 

as condições para a implantação na UFRN da formação acadêmico-profissional em ciclos 

sucessivos na área das  Engenharias. O nascimento do Bacharelado em Ciências & Tecnologia 

na Universidade Federal do Rio Grande do Norte traz consigo uma proposta pedagógica 

inovadora que o diferencia dos demais cursos da Instituição.  

Em primeiro lugar, o Bacharelado em Ciências & Tecnologia (BC&T) segue um 

modelo de formação em 02 (dois) ciclos. No qual o aluno, inicialmente, ingressa em um 

Bacharelado Interdisciplinar que é o primeiro ciclo com duração máxima de 03 anos e meio 

para, só após a sua conclusão, reingressar em um dos cursos de 2º ciclo com duração de 02 

anos. São oferecidos na UFRN os seguintes cursos de 2° Ciclo: Engenharia Ambiental, 

Engenharia Biomédica, Engenharia de Computação, Engenharia de Telecomunicações, 

Engenharia de Materiais, Engenharia Mecatrônica, Engenharia Mecânica e Engenharia de 

Petróleo (área tecnológica). O discente do BC&T tem ainda a opção de escolher a formação 

generalista, que seria a conclusão do 1º ciclo sem a pretensão de ingressar no 2º ciclo. A 

opção pela formação generalista por ser direcionada para um eixo: gestão ambiental, gestão 

de empreendimentos de base científico-tecnológica, informática/programação para Internet e 

neurociências. Após essa etapa, o bacharel em Ciências & Tecnologia pode ingressar 
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diretamente no mercado de trabalho ou em cursos de pós-graduação stricto e lato sensu. 

Em segundo lugar, o curso conta com uma entrada anual de 1.120 alunos e os 

componentes curriculares obrigatórios da matriz curricular são ministrados em turmas de até 

150 alunos. Esse quantitativo de alunos se faz necessário de modo a atender às demandas dos 

cursos do segundo ciclo, o eixo generalista, os cursos de pós-graduação e o mercado de 

trabalho. Em abril de 2016, o BC&T atingiu 3.609 matrículas ativas (SIGAA, 2016). 

Em meio às inovações da proposta pedagógica do BC&T podemos afirmar que o 

corpo discente do curso é quantitativamente grande e diversificado, além de ser formado por 

jovens entre 18 e 24 anos, recém-egressos do ensino médio, com integral dedicação ao estudo. 

Há um número considerável de alunos que já estão no mercado de trabalho, têm família 

constituída, e, consequentemente, pouca disponibilidade para atividades extraclasse. Observa-

se, também, número significativo de estudantes com idade superior a 30 anos, muitos deles a 

algum tempo fora da escola  (Projeto Pedagógico do BC&T / UFRN, 2014). 

Com uma proposta pedagógica inovadora e diferenciada do restante dos cursos de 

graduação da UFRN, a Escola de Ciências & Tecnologia abraçou desde o ano de 2012 o 

Programa de Tutoria na tentativa de melhor acolher os alunos, reduzir as taxas de evasão e 

retenção característica dos cursos de exatas. O Programa de Tutoria da EC&T pode ser 

entendido como uma iniciativa que visa auxiliar no processo de ensino/aprendizagem por 

meio da orientação e do suporte acadêmico nas disciplinas consideradas de maior retenção 

dos semestres iniciais do curso. 

Nesta dissertação entende-se que o Programa de Tutoria vem quebrar com o mito de 

que a aprendizagem das disciplinas de matemática, física e informática deve ser uma 

atividade individual. Recuso a ideia na qual os alunos acompanham aulas expositivas e, em 

seguida, devem estabelecer uma rotina de estudos isolados uns dos outros. Neste sentido, 

percebo a Tutoria como uma oportunidade de aprendizagem colaborativa que representa uma 

alternativa didática às aulas expositivas e à aprendizagem individual. É importante destacar 

que uma postura colaborativa exige tomada de decisões em grupo, troca e conflitos 

sociocognitivos, consciência social, reflexão individual e coletiva, tolerância e convivência 

com as diferenças, responsabilidade do aprendiz pelo seu aprendizado e pelo do grupo, 

constantes negociações e ações conjuntas e coordenadas (BEHRENS, 2002, p. 106).  

 
1.3 Programa de Tutoria: definindo os pilares da ação 

O Programa de Tutoria da Escola de Ciências & Tecnologia da UFRN é um projeto 
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de suporte a grupos de estudantes com baixo rendimento acadêmico. O Programa visa 

trabalhar com a orientação acadêmica como instrumento de apoio à adaptação do ingressante 

ao ensino superior e suporte acadêmico nas disciplinas consideradas de maior retenção dos 

semestres inicias do curso, tanto para alunos ingressantes quanto para veteranos que vêm 

apresentando dificuldades nos semestres anteriores. A equipe da Tutoria é composta pelos 

tutorandos, que recebem o benefício dos atendimentos; pelos tutores, que dão suporte 

acadêmico/pedagógico diretamente aos tutorandos; pelo assessor acadêmico/pedagógico, por 

uma técnica em assuntos educacionais, uma psicóloga escolar e conta com o apoio da  

Direção da Escola de Ciências & Tecnologia. A seguir serão detalhadas as principais 

informações sobre o Programa de Tutoria que constam no documento intitulado “Normas do 

Programa de Tutoria (2013)”. 

 

a) Atribuições do tutor 

O tutor atua diretamente com os tutorandos através de 02 (dois) encontros semanais. 

Cada tutor orienta o estudo de 01 (um) grupo com no máximo 06 (seis) estudantes 

(tutorandos). Essa orientação engloba a verificação do aprendizado, o esclarecimento de 

dúvidas, o acompanhamento do estudo fora dos atendimentos, o esclarecimento sobre a 

matrícula e o encaminhamento ao orientador acadêmico. O tutor deve ainda registrar todas as 

informações resultantes dos atendimentos no site http://www.bct.ect.ufrn.br/ de 

gerenciamento da Tutoria                                                                                                                                                      

Nesse Programa, o tutor é o sujeito cuja função é sugerir formas de organização do 

tempo de estudo para as ações presenciais e para os estudos individuais dos tutorandos; 

indicar estratégias para resolução de dúvidas diante do conteúdo, para resolução dos 

exercícios propostos e elaborar estratégias de avaliação do processo de aprendizagem do 

grupo. Eles orientam os tutorandos e, na maioria das vezes, aprendem junto, uma vez que  

cada participante tem que dar o máximo possível de si para que o grupo todo possa 

compartilhar daquele saber. Isso demonstra que a força de trabalho do tutor está no pequeno 

grupo, pois ele vai compor o grupo. A produção do trabalho de Tutoria é a produção de cada 

um, onde cada um tem de se dedicar ao trabalho grupal. 

 

b) Atribuições do tutorando  

 O tutorando tem como atribuições o comparecimento aos atendimentos, a realização 
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das tarefas propostas pelos tutores, seguir a orientação da matrícula e o cumprimento do 

cronograma de estudos traçado em conjunto com os tutores. É passível de desligamento do 

Programa de Tutoria o tutorando que acumular quatro faltas, consecutivas ou não, sem 

justificativa plausível; ou agir de forma grosseira ou desrespeitosa com os envolvidos no 

Programa. Uma falta corresponde ao não comparecimento em um encontro (atendimento).  

Caso o tutorando tenha alguma reclamação ou mesmo sugestão poderá entrar em contato                                          

diretamente com a coordenação do Programa por meio do endereço tutoriaect@gmail.com  ou 

mesmo procurando a Secretaria Acadêmica da Escola de Ciências & Tecnologia. 

 

c) Bolsas de Tutoria  

Os tutores são bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 

e recebem uma bolsa de R$ 400,00 reais mensalmente. A bolsa de Tutoria tem duração de 

01(um) ano, podendo ser renovada por igual período. É motivo para cancelamento da bolsa e 

desligamento do Programa o tutor que faltar uma semana consecutiva sem justificativa 

plausível; acumular quatro faltas sem justificativa plausível; assumir outra modalidade de 

bolsa (exceto as de caráter assistencial); ou agir de forma grosseira ou desrespeitosa com os 

envolvidos com o Programa. Uma falta corresponde ao não comparecimento em um encontro 

(atendimento).  

 

d) Inscrição e seleção dos tutores  

O Programa de Tutoria iniciou suas atividades no ano de 2012. No final de 2012.01 

foi realizada a seleção dos primeiros tutores. O processo seletivo foi realizado mediante 

entrevista e análise do histórico. Ao longo dos semestres alguns tutores foram deixando o 

Programa e tantos outros assumiram as atividades. O quadro de tutores bolsistas na Escola de 

Ciências & Tecnologia atualmente é preenchida, prioritariamente, por ex-tutorandos que 

apresentam bom desempenho acadêmico e mediante seleção. Para se inscrever para a vaga de 

tutor, quando aberto o processo seletivo, pode participar o discente que: tenha participado 

como tutorando com presença superior ou igual a 85% (oitenta e cinco por cento); tenha 

cumprido os componentes de Matemática, Física e Informática dos dois primeiros semestres 

do BC&T; tenha obtido média superior ou igual a 7,0 (sete) considerando os componentes 

Álgebra Linear, Cálculo II, Linguagem de Programação, Princípios e Fenômenos da Mecânica 

ou seus equivalentes. A seleção é realizada mediante análise da média aritmética das notas dos 
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componentes mencionados, em ordem decrescente. Em caso de empate, o critério adotado é o 

maior Índice de Eficiência Acadêmica (IEA). Além da análise do histórico é realizada uma 

entrevista com os candidatos. 

 

e) Inscrição dos tutorandos  

No início de cada semestre são abertas as inscrições para os tutorandos. A  inscrição é 

livre para os alunos do Bacharelado de Ciências & Tecnologia matriculados nos componentes 

de Matemática, Física e/ou Informática dos 03 (três) primeiros semestres do BC&T. Quando 

há a necessidade de seleção, são destinadas 80% das vagas de tutorandos para os discentes 

ingressantes. A seleção é baseada na ordem decrescente de classificação no processo seletivo 

de entrada na UFRN. As vagas remanescentes são preenchidas mediante solicitação de alunos 

veteranos que apresentem baixo rendimento, de até 50% (cinquenta por cento), e que tenham 

seguido a orientação a matrícula no último semestre.  

 

f) Duração dos grupos de Tutoria  

 Os grupos de Tutoria são formados no início de cada semestre, tendo a mesma 

duração do período letivo. É interessante destacar que o discente poderá participar do 

Programa de Tutoria como tutorando por, no máximo, três semestres, consecutivos ou não.  

 

g) Registro de Frequência dos grupos de Tutoria  

A cada atendimento o tutor relata, através de formulário online, o ocorrido. No 

formulário constam informações como presença dos tutorandos, cumprimento ou não das 

atividades propostas, área e assunto das dificuldades dos tutorandos e cronograma de 

atividades. Por sua vez, os tutorandos devem também registrar em espaço online suas dúvidas, 

sugestões e reclamações sobre o Programa, assim como registrar a ausência e mau 

atendimento dos tutores.  

 

h) Benefícios para os tutorandos  

Conforme consta no “Projeto do Programa de Tutoria” (2012), o Programa tem por 

objetivo melhorar o aprendizado, a organização do estudo e a  consciência na matrícula dos 

tutorandos, portanto, esses pontos são a maior vantagem para o discente envolvido. Além da 

melhoria nas taxas de sucesso, o tutorando pode contabilizar as horas despendidas na Tutoria 
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como carga horária complementar (certificado de participação), como previsto no regimento 

interno das atividades complementares do Bacharelado de Ciências & Tecnologia. Os 

tutorandos com melhor desempenho têm prioridade na seleção das bolsas de Tutoria na 

ocasião da abertura de vagas. 

 

1.4 Mas qual o significado do termo tutoria?  

Para responder esta pergunta é preciso ir até a Grécia Antiga para conhecer a história 

de Mentor, personagem da Odisséia de Homero, sábio e fiel amigo de Ulisses, Rei de Ítaca. 

Para realizar este resgate histórico foi utilizada a obra “Tutoria – Mentoring na Formação 

Médica (2005)” de autoria de Patrícia Lacerda Bellodi e Milton de Arruda Martins. Apesar de 

ser um livro voltado para a medicina, ela acaba sendo interdisciplinar quando trata da origem 

das práticas de mentoring.  

Segundo a obra o uso mais antigo da palavra tutor é atribuído a Homero (século VIII 

a.C.), que na obra Odisséia descreve Ulisses pedindo ao nobre e amigo Mentor para cuidar do 

seu filho Telêmaco, durante a guerra de Tróia. Desde então, tutor passou a ser sinônimo para 

as pessoas sábias capazes de cuidar de pessoas com menor experiência. Conforme Bellodi e 

Martins (2005) quando Ulisses partiu para a Guerra de Tróia, ele confiou a seu amigo Mentor 

o cuidado de seu filho Telêmaco. Muitos anos após o término da guerra, eis que Ulisses ainda 

não havia conseguido voltar ao seu lar. Telêmaco assistia então, a dilapidação do patrimônio 

paterno pelos pretendentes a um novo casamento com sua mãe, Penélope, a qual deles se 

esquivava, tecendo, durante o dia, um manto prometido ao sogro, mas o desmanchando à 

noite. 

Telêmaco decide partir em busca de notícias do pai. Mas ele não partiu sozinho, 

porque era muito jovem. É então acompanhado por Mentor e dele recebe suporte, orientação, 

inspiração e coragem para seguir em direção a seu objetivo. Ir em busca do pai tem um 

sentido muito importante, trata-se de se aproximar do mundo dos adultos, daquele lugar tão 

desejado na infância que, com o desenvolvimento e amadurecimento, se mostra então possível 

ao jovem (BELLODI; MARTINS, 2005).  

Neste caso, o personagem Mentor foi responsável pela educação do jovem Telêmaco, 

contribuiu para formação de seu caráter, valores e sabedoria de suas decisões. Sua presença 

era importante quando haviam decisões ou escolhas que tinham de ser feitas. No final da 

jornada, Telêmaco tinha amadurecido e já tomava decisões sozinho. Nesse sentido, Mentor foi 
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uma figura que contribuiu na transição de Telêmaco da infância à maturidade. Bellodi; 

Martins (2005) afirmam que  

a tutoria (mentoring) vem assim ampliar a rede de suporte ao aluno e, em 
conjunto com outros esforços institucionais especializados, quando bem 
estruturada e com pessoas motivadas, capacitadas e generosas, pode 
colaborar decisivamente para o seu desenvolvimento amplo: pessoal e 
profissional (2005, p.52). 

 
O termo “mentor” de acordo com o Mini Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa 

(2000, p.457) refere-se a guia intelectual, pessoa que aconselha, indivíduo experiente que 

guia, pessoa que inspira outras. Neste sentido o termo mentor pode ser utilizado para designar 

a relação entre um indivíduo mais experiente e um jovem iniciante. Em tal relação o mentor 

provê oferece orientação, e instrução para o desenvolvimento do jovem. Durante o tempo em 

que convivem espera-se que os dois desenvolvam um vínculo de compromisso, respeito e 

confiança aspectos que facilitam a transição para a vida adulta.  

O mentor orienta, guia, ensina, inspira e, acima de tudo, encorajava em direção à 

independência, à autonomia, à construção de sua própria identidade. Atualmente a palavra 

tutor é ampla e utilizada para designar pessoas que guiam, ensinam ou aconselham outras 

pessoas, no Programa de Tutoria da ECT&T essas pessoas que são guiadas são nomeadas de 

tutorandos. 

De acordo com Bellodi e Martins, 

tutores (mentores), com sua maior experiência na mesma área em que o 
jovem acaba de entrar, conhecem algumas das ‘pedras do caminho’, alguns 
possíveis atalhos e pontos de alerta necessários. Mesmo que a rota já tenha 
sido alterada e pouco tenha de seu trajeto original, têm a vivência do viajar. 
Acreditam que vale a pena seguir em frente e ajudam a construir pontes entre 
o que já foi e o que será. São sustento e apoio para o presente, assim como 
encorajamento para o futuro (2005, p.51). 
 

 
O poema grego e sua narrativa, juntamente com os escritos de Bellodi e Martins (2005), 

ajudam a compreender as particularidades e os atributos centrais do Mentoring. Na língua 

portuguesa não é possível encontrar uma expressão “Mentoria”, neste caso uma possível 

tradução para Mentoring é a adoção da palavra Tutoria.   
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CAPÍTULO 02 - REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 
 
 
 

 
 

Foto 03: Momento de atendimento dos grupos da Tutoria 

 
Fonte: Acervo pessoal (MACÊDO, 2014) 

 
 
 

 

Neste capítulo é detalhado o referencial teórico-metodológico adotado na dissertação. 

Inicialmente é apresentado um panorama da produção acadêmica do Banco de Teses da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) acerca da 

aprendizagem colaborativa. Posteriormente são destacadas as possíveis definições de 

aprendizagem significativa no diálogo entre Paulo Freire e David Ausubel. Por fim são 

detalhados os procedimentos metodológicos, a pesquisa narrativa e método (auto)biográfico, 

os participantes, a coleta do material empírico e é explanada a análise compreensivo-

interpretativa. 

 

2.1 Aprendizagem colaborativa: conexões a partir da produção acadêmica brasileira  

A educação brasileira em pleno século XXI apresenta uma forte tendência a 

implementação de novas tecnologias e metodologias a fim de melhorar o ensino. Neste caso, 

na educação superior ocorre a utilização de diversas abordagens, estratégias e ferramentas 

presenciais ou não presenciais priorizando sempre a aprendizagem do alunado. Neste 
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contexto, tem-se a aprendizagem colaborativa como horizonte para um ensino inovador. Em 

outras palavras, a inovação do ensino em tal abordagem seria marcada pela substituição de 

uma prática educativa que reduz o estudante a condição de ser passivo e receptor do 

conhecimento, afim de  transformá-lo em  ser ativo e construtor do saber. Nesta transformação 

são utilizadas diversas estratégias didático pedagógicas presenciais, ou mesmo o uso de e-

mails, chats, blogs, wikis e ambientes virtuais criados justamente para educação à distância 

como Moodle e os AVAs. 

Ao longo da escrita da dissertação alguns questionamentos vêm à tona: O que é 

Aprendizagem Colaborativa? O que podemos chamar de Aprendizagem Colaborativa Apoiada 

por Computadores (ACAC)? Como podemos implementar a  aprendizagem colaborativa em 

sala de aula? Até que ponto o trabalho colaborativo propicia uma aprendizagem produtiva 

capaz de melhorar a prática docente? São estas perguntas e tantas outras que emergem desta 

pesquisa que busco responder com o presente mapeamento e análise das dissertações e teses 

produzidas acerca da aprendizagem colaborativa nos últimos anos no Brasil. 

Entende-se que o debate a respeito da necessidade da instituição escolar adotar uma 

perspectiva colaborativa não é recente. Podemos dizer que tal perspectiva recebeu 

contribuições, dentre outros, dos estudos da abordagem interacionista e sociocultural de Lev 

Vygotsky, da teoria cognitivista representada por Jean Piaget e também carrega alguns 

pressupostos do movimento da Escola Nova. 

 Para Vygotsky, a aprendizagem acontece inicialmente de forma interpsíquica, isto é, 

no coletivo, para depois haver a construção intrapsíquica (VYGOTSKY, 1998). Partindo do 

pressuposto de que a aprendizagem é construída pelas interações do sujeito com outros 

indivíduos, estas interações sociais seriam as principais desencadeadoras do aprendizado. 

Neste caso, o processo de mediação se estabelece quando duas ou mais pessoas cooperam em 

uma atividade. Portanto, a Zona de Desenvolvimento Proximal – ZDP discutida por Vygotsky 

é considerada "um traço central de aprendizagem" (BAQUERO, 1998), onde se marca a 

diferença entre o que o indivíduo já consegue fazer sozinho e o que ainda precisa  da ajuda de 

alguém mais experiente.  

Por sua vez, Piaget entende a ação como palavra chave de sua teoria conectada à 

aprendizagem (PIAGET, 1982). Toda aprendizagem só ocorreria a partir de uma ação do 

sujeito sobre o objeto de seu conhecimento. Por consequência, a teoria construtivista de 

aprendizagem baseada na Epistemologia Genética (PIAGET, 1990) coloca a ação, ou melhor, 



                                                                                                                             
36 

 

a interação, como requisito fundamental para seu desenvolvimento. Nesta teoria, o aluno é um 

ser ativo, responsável pelo próprio desenvolvimento e o professor é um facilitador, ou seja, o 

sujeito que fomenta o desequilíbrio cognitivo do aluno. Apesar de não atribuir a mesma 

importância ao meio social quanto Vygotsky, Piaget o considera um dos elementos 

fundamentais para a promoção da aprendizagem. Em um dos seus estudos (PIAGET, 1998, p. 

68), argumenta que, a ausência do convívio social, impossibilita que o aluno desvende ou 

compreenda a ciência.  

Percebe-se que os dois teóricos, cada um da sua forma, acaba concordando que o 

conhecimento se desenvolve através da experiência vivenciada, da interação e do 

compartilhar de ideias. Na teoria de Vygotsky, a aprendizagem ocorre na interação do sujeito 

com outros indivíduos, ou seja, no contexto sociocultural. Na teoria de Piaget, a troca entre 

indivíduos e a interação social estimulam o processo de aquisição do conhecimento. Neste 

contexto, entendemos que essas teorias reconhecem que os sujeitos são agentes ativos e 

trabalhando em grupo podem construir conhecimento de diferentes formas. 

Além das contribuições das teorias de Vygotsky e Piaget, o movimento da Escola 

Nova também contribuiu para o desenvolvimento da perspectiva da aprendizagem 

colaborativa. Este movimento promovia as relações interpessoais, deslocando a centralidade 

do ensino do professor para o aluno, propondo um ensino centrado no indivíduo e 

considerando os interesses dos alunos nas experiências de aprendizagem, a Escola Nova 

buscava a realização pessoal do aluno (BEHRENS, 2000). No movimento da Escola Nova, o 

aluno é o protagonista da ação educativa e o professor é apenas um facilitador. Assim cabe ao 

docente estabelecer condições de aprendizagem propícias para que os alunos se desenvolvam  

a partir de suas próprias experiências e na sua interação com o meio  social.  

Após uma breve apresentação sobre algumas teorias da aprendizagem, chego ao 

conceito propriamente dito de aprendizagem colaborativa. Os pesquisadores Pierre 

Dillembourg (1999) e Larocque (1997) utilizam o termo aprendizagem colaborativa para 

definir a prática pedagógica fundamentada na colaboração, definindo-a como atividade que 

possui “um objetivo comum, para o qual se trabalha conjuntamente, sem distinções 

hierárquicas”. Dillenbourg (1999) apresenta outras características da aprendizagem 

colaborativa. Este autor a define como uma situação de aprendizagem na qual duas ou mais 

pessoas aprendem ou tentam aprender algo juntas, ele apresenta para cada elemento desta 

definição algumas possibilidades de interpretação,  



                                                                                                                             
37 

 

"duas ou mais" pode significar um par, um pequeno grupo, uma classe, uma 
comunidade, milhares de pessoa. "Aprender algo" pode ser interpretado como 
seguir um curso, ou o seu material de estudo, realizar atividades de 
aprendizagem, tais como a resolução de problemas, ou aprender com a 
prática ao longo da vida. "Juntos", pode ser interpretado por diferentes 
formas de interação: face a face, ou mediada por computador, síncrona ou 
não, frequentes no tempo ou não (1999, p. 1-2). 

 
A aprendizagem dentro dessa proposta prioriza o trabalho em grupo, pois “quando os 

alunos trabalham em conjunto, isto é, colaborativamente, produzem um conhecimento mais 

profundo e, ao mesmo tempo, deixam de ser independentes para se tornarem 

interdependentes” (PALLOF e PRATT, 2002, p. 141). Percebe-se no entendimento desses 

autores que o trabalho colaborativo facilita a construção e o desenvolvimento da 

aprendizagem por meio da interação entre os sujeitos. 

Já a autora Marilda Behrens (2002, p.78), apresenta os quatro pilares da 

aprendizagem colaborativa. A autora toma como base as ideias de Jacques Delors (a respeito 

desses pilares) e postula que professores e alunos devem: aprender a conhecer (relacionado ao 

prazer em descobrir, ter curiosidade); aprender a fazer, aprender a viver juntos (que diz 

respeito ao aprender a compreender o outro) e aprender a ser. Neste caso, caberia à escola e 

principalmente ao professor, tornar possível o desenvolvimento desses pilares.  

Embora os autores citados utilizem diferentes maneiras para conceituar aprendizagem 

colaborativa, é evidente que todos colocam cada um ao seu modo, que é por meio da 

construção coletiva, grupal e com a ajuda mútua que se busca adquirir novos conhecimentos. 

A base da aprendizagem colaborativa nesta perspectiva está na interação e troca entre os 

indivíduos que unem seus esforços intelectuais para criar, resolver ou desenvolver uma dada 

atividade. 

No contexto da sociedade contemporânea é evidente a necessidade de que se 

dinamizem os espaços de aprendizagem e produção do conhecimento. Apesar da 

aprendizagem colaborativa não depender da tecnologia, a popularização da internet e a 

utilização dessa ferramenta podem gerar oportunidades para que se desenvolva um ambiente 

colaborativo. Conforme Behrens (2002), o uso da internet pode se tornar um instrumento 

significativo no processo educativo, uma vez que ela propicia a criação de ambientes ricos, 

motivadores, interativos e colaborativos.  

Neste caso, a aprendizagem colaborativa, apoiada nos recursos tecnológicos, se 

destaca como uma das tendências didático-pedagógicas do atual contexto educacional. O 

computador acaba ganhando o lugar de aliado e interessante recurso para aprendizagem  
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colaborativa, pois além de servir para a organização das diversas atividades, pode ser um 

meio para que os alunos colaborem uns com os outros nas atividades de grupo extraclasse. De 

acordo com Gomes (2002), acredita-se que aliada à aprendizagem colaborativa, a tecnologia 

possa potencializar as situações em que professores e alunos pesquisem, discutam e 

construam individualmente e coletivamente seus conhecimentos.  

Palloff & Pratt (2002) defendem que o processo colaborativo é fundamental e 

indispensável para dinamizar e promover o sucesso da aprendizagem, sejam em comunidades 

virtuais ou em outros espaços educativos. As autoras destacam a importância da colaboração 

na aprendizagem, sugerindo que, além de se reunirem nos espaços do curso, os alunos com 

interesses similares devem ser estimulados a se reunirem e trabalharem juntos. Habitualmente 

a sala de aula é o ambiente mais comum de encontro entre os alunos, mas existem diversas 

outras possibilidades de se atuar de forma colaborativa e, entre essas possibilidades, estão os 

laboratórios de informática e os ambientes virtuais. 

A aprendizagem colaborativa, que recorre ou não a mediação das tecnologias da 

informação, se desenvolvem como alternativa para a construção de práticas educativas 

capazes de atender às demandas da educação no século XXI. Neste sentido, o conhecimento é 

entendido como uma construção coletiva e, por isso, o processo educativo é favorecido pela 

participação em ambientes que propiciem a interação e a colaboração. É importante que os 

ambientes de aprendizagem virtuais ou presenciais sejam ricos em possibilidades e propiciem 

a colaboração e o crescimento dos membros dos grupos de estudos.  

Neste sentido, busquei montar um panorama de como se encontram as pesquisas 

sobre a aprendizagem colaborativa no Brasil. Para tanto optei por uma investigação 

bibliográfica e documental. De acordo com Gil (2002), a pesquisa bibliográfica é realizada 

basicamente com o levantamento de livros, revistas ou material vinculado por meio 

eletrônico. Por sua vez, a pesquisa documental trabalha com a consulta de diversos tipos de 

arquivos públicos e particulares. Ela é semelhante à pesquisa bibliográfica, segundo o autor, e 

o que as diferencia é a natureza das fontes, utilizando um material que ainda não recebeu 

tratamento analítico, ou que ainda pode ser analisado de acordo com os objetivos da pesquisa. 

Especificamente, busquei conhecer as conexões entre as teses e dissertações 

produzidas no Brasil acerca da aprendizagem colaborativa. Neste sentido, foi concentrada a 

atenção nos procedimentos de busca em dissertações e teses disponíveis em base de dados 

oficial e impactante no meio acadêmico brasileiro. A base consultada foi o Banco de Teses da 
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Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. O referido banco, disponível 

em http://bancodeteses.capes.gov.br/ e acessado em 09 de abril de 2015, apresentava resumos 

de teses e dissertações defendidas entre 2010 a 2014 em cursos de pós-graduação stricto sensu 

brasileiros. 

O descritor de busca junto aos resumos dos trabalhos disponíveis no referido banco 

foi “aprendizagem colaborativa”. Os núcleos de conteúdo que emergiam dos trabalhos obtidos 

no levantamento foram organizados em grupos formados do particular para o geral: “partimos 

dos elementos particulares e reagrupamo-los progressivamente por aproximação dos 

elementos contíguos para no final deste procedimento atribuir um título à categoria” 

(BARDIN, 2011, p. 68). Nesta dissertação o referencial de Bardin (2011) foi utilizado apenas 

para a análise das dissertações e teses encontradas no mapeamento do banco da CAPES. Tal 

procedimento gerou os grupos de trabalhos intitulados: Trabalho colaborativo como 

abordagem metodológica de aprendizagem; Aprendizagem colaborativa como meio para 

formação docente e Aprendizagem colaborativa na gestão do ensino. Cada um desses grupos 

corresponde ao que Bardin (2011, p. 135) denomina de tema: “a unidade de significação que 

se liberta naturalmente de um texto analisado”. 

Por meio do mapeamento realizado foram localizados 46 (quarenta e seis) trabalhos 

que se detém em pesquisas sobre aprendizagem colaborativa no Brasil na presente década. 

Inicialmente é explanada uma visão geral da produção acadêmica analisada e posteriormente 

são apresentadas em grupos e cada um desses agrupamentos é descrito em suas temáticas 

investigadas.  

Do total de produções acadêmicas encontradas, percebemos que a concentração das 

produções científicas sobre o tema encontra-se em nível de mestrado com 37 (trinta e sete) 

trabalhos contra apenas 09 (nove) trabalhos de doutorado. Esta informação esta explicita no 

Quadro 01. 

 

Quadro 01: Níveis de cursos de pós-graduação 
 

PÓS-GRADUAÇÃO Nº TRABALHOS  

Mestrado  37 

Doutorado 9 
 

Fonte: Dados da pesquisa  
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Essa concentração no mestrado indica uma aproximação dos instrumentos de 

pesquisa e algumas análises, mas não há ainda a elaboração teórica o que é característico das 

teses de doutorado. Isso pode indicar a carência de pesquisas a respeito da aprendizagem 

colaborativa no Brasil. 

A partir da análise dos trabalhos é possível afirmar que apesar de pequeno o número 

de trabalhos localizados no banco de teses da Capes, a aprendizagem colaborativa tem sido 

pesquisada no meio acadêmico de todo o território nacional é possível verificar no Quadro 

abaixo. 

 

Quadro 02: Regiões brasileiras 
 

REGIÃO BRASILEIRA Nº TRABALHOS  

Sudeste 19 

Nordeste 14 

Sul 11 

Norte 01 

Centro-oeste 01 
 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Os dados sobre as regiões confirmam a tendência nacional da concentração das 

pesquisas no Sudeste. Esta é a região que recebe maior quantidade de financiamento e reúne o 

maior número de programas de pós-graduação. De uma forma geral as pesquisas estão 

concentradas no eixo sudeste-nordeste. Porém o Sul também apresenta um número 

significativo de trabalhos, situação distinta da região Norte e Centro-oeste que registra cada 

uma apenas uma produção acadêmica ao nível de mestrado.  

Ao mesmo tempo em que a aprendizagem colaborativa vem sendo estudada nas 

diversas regiões brasileiras, ela também tem sido pesquisada pelos programas de pós-

graduação de diferentes áreas do conhecimento. No Quadro 03 há a distribuição explicitada. 

 

Quadro 03: Diversidade dos Programas de pós-graduação 
 

PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO Nº TRABALHOS  

Educação 11 

Linguística 08 

Informática 06 
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Ciência da Computação 06 

Ensino de Ciências e Matemática 04 

Educação Matemática e Tecnológica 03 

Engenharia e Gestão do Conhecimento 02 

Ciência da Informação 02 

Engenharia da Produção 01 

Enfermagem 01 

Ensino de Ciências 01 

Televisão Digital: Informação e Conhecimento 1 
 

Fonte: Dados da pesquisa  
 

A diversidade dos Programas de pós-graduação evidencia que os estudos acerca da 

aprendizagem colaborativa não é exclusivo da área da educação, mas que ela pode ser 

apreciada sob múltiplos pontos de vista.  

Em relação à abordagem metodológica escolhida pelos autores dos trabalhos 

analisados, observa-se que predominou a abordagem qualitativa tal como demonstrado no 

Quadro abaixo. 

 

Quadro 04: Demonstrativo das metodologias utilizadas nos trabalhos pesquisados 
 

ABORDAGEM Nº DE TRABALHOS 
QUALITATIVA  32 

QUALI-QUANTITATIVAS 11 
QUANTITATIVA 03 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Diante dos 46 (quarenta e seis) trabalhos localizados, percebe-se que as técnicas de 

coleta de material que mais foram privilegiadas são as entrevistas e questionários, os 

levantamentos bibliográficos, as análises documentais e as observações. Ocorreram algumas 

particularidades: em 08 (oito) trabalhos além da adoção da abordagem qualitativa, foi 

explicitado o uso do estudo de caso e em 02 (dois) trabalhos foi adotada a abordagem 

qualitativa de cunho etnográfico. Apesar da predominância da abordagem qualitativa, a 

abordagem mista teve uma representação significativa. 

Por meio da leitura atenta dos trabalhos pode-se afirmar que apesar da aprendizagem 

colaborativa não depender da tecnologia para que possa ocorrer, em 41 (quarenta e um) 
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produções acadêmicas foram apresentadas uma aprendizagem que ocorre nos mais diferentes  

ambientes virtuais. Dentre os ambientes citados estão: Moodle, AVA, plataformas virtuais 

Web 2.0, redes sociais, blogs e microblogs, teletandem e softwares. Dentre os ambientes 

virtuais mais citados, estão: 

a) Moodle ou “Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, software 

livre que funciona em qualquer ambiente virtual, voltado para programadores e acadêmicos da 

educação. Ele é uma sugestiva maneira pela qual um estudante ou um professor poderia 

integrar-se estudando ou ensinando em um curso on-line”*. O Moodle foi estudado em 04  

produções acadêmicas analisadas: Ravelli (2012), Castro (2012), Felipe (2011) e Vidal 

(2012). 

b) AVA ou “Ambiente Virtual de Aprendizagem, local virtual onde os cursos na 

modalidade a distância ou semipresencial acontecem. São ambientes que utilizam plataformas 

especialmente planejadas para abrigar cursos”** . Sobre este ambiente foram encontrados os 

seguintes trabalhos: Andreoli (2012), Frota (2012), Schneider (2012) e Xavier (2011) . 

c) Por fim o ambiente virtual chamado tandem ou teletandem, que “envolve pares de 

falantes (nativos ou não nativos) de diferentes línguas trabalhando, de forma colaborativa, 

para aprenderem a língua um do outro”*** . Sobre este ambiente foram encontrados os 

seguintes trabalhado: Silva (2012), Luvizari (2011), Salomão (2012) e Brandão (2011).  

Do total de 46 trabalhos analisados, apenas 05 (cinco) tratam especificamente das 

práticas pedagógicas que promovem a aprendizagem colaborativa em sala de aula 

(presencial), eles são: Silva (2011a), Silva (2011c), Azevedo (2012), Gonçalves (2011) e 

Gaffuri (2012). 

Após a explanação geral da produção acadêmica analisada, serão apresentados os 

agrupamentos dos trabalhos. A leitura atenta da produção encontrada foi primordial para  

observar que os trabalhos podem ser classificados em grupos temáticos mais específicos, que 

são chamados  aqui de categorias, como demonstrado no Quadro abaixo: 

 

 

                                                 
* Definição de Moodle disponível em http://www.sedis.ufrn.br/index.php/sobre-o-moodle  Acessado em 
10/04/2015 
* * Definição de AVA disponível em  http://licenciaturaciencias.usp.br/apresentacao-do-ava/  Acessado 
em 10/04/2015 
* ** Definição de teletandem disponível em http://www.teletandembrasil.org/home.asp  Acessado em 
10/04/2015 
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Quadro 05 – Demonstrativo do número de trabalhos pelas categorias 
 

CATEGORIA  Nº DE TRABALHOS 
Trabalho colaborativo como abordagem metodológica de 
aprendizagem 

28 

Aprendizagem colaborativa como meio para formação 
docente 

10 

Aprendizagem colaborativa na gestão do ensino  08 
 

Fonte: Dados da pesquisa 
 
 
a) Trabalho colaborativo como abordagem metodológica de aprendizagem 

Esta categoria reúne um grupo de trabalhos que entende a aprendizagem colaborativa 

como estratégia metodológica em cursos, em disciplinas ou situações isoladas (avaliações 

finais, conteúdos específicos). Neste caso, uma estratégia consiste em um planejamento 

aplicado no sentido de obter resultados. Em outras palavras, uma estratégia didática é o 

conjunto de procedimentos, apoiados em técnicas de ensino, que tem como objetivo facilitar a 

ação didática, ou seja, alcançar os objetivos de aprendizagem (AVANZINI, 1998). 

 Neste grupo foram encontrados 28 (vinte e oito) trabalhos, eles são: Ravelli (2012), 

Krejci (2012), Campos (2012), Alves (2012), Santos (2011), Lemos (2011), Silva (2011a), 

Felipe (2011), Carvalho (2012), Braga (2012), Rocha (2012), Aguiar (2012), Abreu (2011), 

Oliveira (2012), Gonçalves (2011), Frota (2012), Silvano (2011), Silva Neto (2012), Vidal 

(2012), Andreoli (2012), Paiva (2011), Silva (2011c), Castro (2012), Schneider (2012), Silva 

(2012), Brandao (2012), Luvizari (2011) e Salomão (2012). Esta é a categoria que reúne mais 

trabalhos acadêmicos e dentre eles são destacados  a seguir algumas produções que explicitam 

o sentido que a aprendizagem colaborativa assume nos trabalhos reunidos nesse primeiro 

agrupamento. 

Na dissertação de Silva (2012) “O Projeto Teletandem Brasil: as relações entre as 

Comunidades Virtuais, as Comunidades Discursivas e as Comunidades de Prática” é realizado 

o estudo sobre o Teletandem Brasil e a possível constituição de um novo conceito de 

comunidade: a Comunidade de Teletandem. É levantado os seguintes questionamentos: Quais 

são as características dos interagentes e das interações do TTB? Há efetivamente 

construção/troca do conhecimento entre os interagentes? Conclui-se que as  características dos 

interagentes e das interações do TTB são: reciprocidade/troca de conhecimento, conjunto de  
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regras, objetivo comum comunicação  virtual/Bilíngue e léxico específico (interação escrita) . 

Em relação a  aprendizagem colaborativa mediada pelo computador, em que pares interagem 

de diferentes países aprendem uma língua estrangeira e auxiliam o parceiro na aprendizagem 

da língua materna (ou língua de proficiência). Entende-se que há construção grupal dos  

conhecimentos linguísticos e culturais, entre os mais citados estão: vocabulário, conjugações 

verbais e pronúncia. 

Por sua vez, na dissertação de Silva (2011c) “Aprendizagem Colaborativa em um 

curso on-line de pós-graduação: A perspectiva dos alunos” busca-se investigar quais fatores os 

alunos apontam como propiciadores da aprendizagem colaborativa e quais dificultam a 

realização de  atividades em grupo on-line. O trabalho indica que, na perspectiva dos alunos, 

os seguintes fatores propiciam a aprendizagem colaborativa: uso de determinada ferramenta 

online, instruções claras, presença de liderança, interação freqüente, compromisso com o 

grupo, formação de comunidade, ajuda mútua, conhecimento prévio de membros do grupo 

pessoalmente, leitura da contribuição do colega e troca de feedback. Os fatores apontados 

pelo trabalho como aqueles que dificultam a aprendizagem colaborativa nas atividades de 

grupo on-line são: prazos curtos para realização das atividades, divisão de tarefas, falta de 

comprometimento alheio com a atividade, falta de dedicação individual, não entendimento 

das instruções, problemas de comunicação, desrespeito aos prazos, excessos de atividades, 

desentendimento gerado por diferenças de conhecimento ou de personalidade, não 

conhecimento do grupo presencialmente e a falta de conhecimento tecnológico. Com base nos 

resultados, são apontadas algumas implicações pedagógicas para o desenho e a condução de 

atividades em grupo de caráter colaborativo em cursos on-line.  

Na dissertação de Felipe (2011) “Ciência da informação e ambientes colaborativos de 

aprendizagem: Um estudo de caso da Plataforma Moodle UFPB” é analisada a promoção da 

aprendizagem colaborativa pela utilização da plataforma Moodle na disciplina Introdução à 

Economia, do curso presencial de Ciências Econômicas da UFPB/Campus I. Ele conclui que a 

utilização de Ambientes Colaborativos de Aprendizagem (ACA), juntamente com a utilização 

de práticas educacionais e métodos que estimulem a colaboração, podem atuar como 

mecanismos capazes de contribuir para a melhoria educacional do ensino dos cursos 

presenciais de Instituições de Ensino Superior (IES)”. 

Na dissertação de Silva (2011) “Aprendizagem colaborativa como método de  

apropriação do conhecimento químico em sala de aula”, são elencadas algumas questões que 
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norteiam o texto. A interação em grupos é capaz de promover o desenvolvimento  cognitivo  

nos alunos considerando como elo de construção do conhecimento a interpretação e discussão 

de artigos científicos, como conseqüência, os conceitos? O trabalho em grupo fundamentado 

em  um  método de aprendizagem colaborativa promove o aluno à condição de co-responsável  

pela sua própria aprendizagem  assim como pela aprendizagem do colega? Quais as condições 

necessárias para que o trabalho em grupo fundamentado em um método de aprendizagem 

colaborativa seja capaz de estabelecer significância ao ensino de ciências? Conclui-se que 

nem sempre apenas a relação direta entre os pares corresponde a um fator essencial para a 

promoção cognitiva. Nessa análise a interação por si só não foi capaz de desenvolver as 

habilidades e competências nos alunos para que pudessem se estabelecer de maneira 

autônoma e assim fundamentarem-se, a partir da interação social, o início de um 

desenvolvimento conjunto (p.127-128). A partir de uma interação social efetiva, trabalhada 

pelo professor, seja possível induzir a um sentimento co-responsável pela aprendizagem. Isso, 

pois se é a interação entre os pares capaz de fundamentar habilidades que induzam o sujeito a 

uma atuação autônoma, também é desenvolvedora da habilidade do aluno compartilhar seus 

conhecimentos em uma ação que aqueles que o assistem o avaliam são capazes de relevar tal 

conhecimento (p. 129). Por fim foi possível estabelecermos como condições necessárias para 

a promoção de uma aprendizagem colaborativa: a interação efetiva entre professor e aluno, 

assim como entre os pares; atuação do professor assumindo uma postura de autoridade 

libertadora; a interação entre os pares possa envolver os alunos de tal forma que o 

desenvolvimento de todos seja gradual e contínuo; a colaboração seja uma ação sempre  

presente no processo ensino/aprendizagem, seja ela feita pelo professor, ou pelos alunos; o  

desenvolvimento do aluno seja avaliado pelos colegas e pelo professor de maneira individual, 

porém, analisando suas dificuldades e trazendo-as para o grupo como forma de superação do 

aluno e a construção do conhecimento é uma ação que se desenvolve a partir da interação com 

o  outro, ou seja, não se configura uma ação individual. 

 

b) Aprendizagem colaborativa como meio para formação docente 

Este grupo entende a aprendizagem colaborativa como meio para proporcionar a 

formação inicial e continuada dos professores. Neste caso, aqui estão os trabalhos que 

demonstram o quanto é fundamental aliar as experiências vivenciadas pelos educadores aos 

cursos de formação. A colaboração entre os pares acaba ganhando destaque, pois ela permite 
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os  questionamentos, diálogos, interação e aprendizagens entre os cursistas.  

Nesta categoria foram encontrados 10 (dez) trabalhos: Silva (2011b), Clarke (2011), 

Santos (2012), Pereira (2011), Machado (2012) Ferreira (2011), Cerigatto (2012), Feitosa 

(2011), Azevedo (2012) e Gaffuri (2012). A seguir destacaremos algumas das produções 

acadêmicas ressaltando o sentido que a aprendizagem colaborativa assume nos trabalhos 

desse segundo agrupamento. 

A dissertação de Santos (2012) “Aprendizagem colaborativa na educação a distância: 

um caminho para a formação continuada” é guiada pela seguinte pergunta: Qual o papel da 

aprendizagem colaborativa na  formação continuada de educadores na modalidade à 

distância? Neste sentido, o trabalho busca analisar o papel da aprendizagem colaborativa na 

formação continuada a distância em um AVA, no qual são disponibilizados os cursos e os 

recursos de colaboração para a formação de educadores. A formação continuada à distância de 

educadores deve ter como objetivos o comprometimento com a ação docente, a reflexão sobre 

a prática e posturas diárias, o questionamento e análise crítica, a capacidade de argumentar 

com coerência e a resolução de problemas, por meio de caminhos e respostas individuais ou 

seja, busca uma educação com foco na aprendizagem do educador, que nos momentos de 

formação constitui-se como aluno. Para tal, o debate, a construção do conhecimento e a 

interação com seus pares e com o mediador do curso são base para que haja uma mudança de 

paradigma no qual a aprendizagem é a base principal da educação continuada.  

Na dissertação de Pereira (2011) “Formação de professores para a docência online: 

"desafio comunicacional" da mediação docente”, é proposta a investigação de como se deu o 

enfrentamento dos desafios comunicacionais durante a mediação docente no curso de 

extensão para Formação de Professores para Docência Online, oferecido pelo programa e-Tec 

Brasil. Investigar as correlações entre as estratégias comunicacionais da mediação docente  

utilizadas nesse curso e a participação e a colaboração dos aprendizes, a partir das sugestões 

de interatividade feitas aos docentes e discutidas anteriormente Assim o desenho didático do  

curso favoreceu uma formação de professores em sintonia com a função da educação de 

socializar e promover a participação e a colaboração do sujeito, ou seja, houve a participação 

e a intervenção dos cursistas a partir da interferência na mensagem (in formação) com a 

construção coletiva da comunicação e a aprendizagem. 

Na dissertação de Machado (2012) “Explorando o uso do computador na formação de 

professores de ciências e matemática à luz da aprendizagem significativa e colaborativa” são 
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levantadas duas questões: De que maneira ocorre a aprendizagem significativa no processo  

de formação strictu sensu em ambientes virtuais? Quais as potencialidades da aprendizagem 

colaborativa no desenvolvimento dos professores-alunos? Verificou-se que o uso adequado de 

recursos tecnomidiático é essencial ao surgimento de um novo processo de mediação  

pedagógica, pois permite dinamicidade nas relações estabelecidas entre diferentes   

interlocutores, apontando para novas possibilidades de mediação no processo de ensino e de 

aprendizagem, onde os conceitos de mediação, de interação, de interconectividade adquirem 

papel relevante.A realidade atual exige que professores em processo de formação façam uso 

de tecnomídias considerando interesses, valores, experiências e a realidade na qual se inserem 

socialmente.

 
c) Aprendizagem colaborativa na gestão do ensino  

Este último grupo de trabalhos entende a aprendizagem colaborativa como estratégia 

de produtividade no ensino. Neste sentido, a aprendizagem colaborativa é compreendida 

como uma abordagem para o processo ensino-aprendizagem simultaneamente é utilizada 

como um instrumento de acompanhamento e avaliação dos alunos. 

Neste subtema foram encontrados 08 (oito) trabalhos: Griebler (2012), Challco (2012), 

Ribeiro (2012), Xavier (2011), Fritzen (2012), Schmitt (2011), Gadelha (2011) e Harada 

(2011). Esta é a categoria que reúne menos trabalhos acadêmicos e dentre eles destacam-se a 

seguir algumas produções que explicitam o sentido que a aprendizagem colaborativa assume 

nos trabalhos reunidos nesse terceiro e último agrupamento. 

Na tese de Schmitt (2011) “Ferramentas de gerencia de projetos como recurso de 

aprendizagem”, o objetivo geral da pesquisa é investigar se e como a utilização de 

ferramentas de gerência de projetos, comumente encontradas em groupwares corporativos, 

pode favorecer a coordenação do processo de aprendizagem colaborativa. Analisar o uso de   

uma ferramenta de gerência de projetos encontrada  em ambientes corporativos no contexto 

da aprendizagem colaborativa.Primeiramente, constata-se a necessidade de se implantarem  

mecanismos de coordenação para promoção da colaboração com vistas à aprendizagem e Em  

segundo lugar, acredita-se que a responsabilidade pela coordenação é coletiva, isto é, os 

alunos devem ter participação ativa na estruturação de suas atividades (p.113). 

A dissertação de Challco (2012) “Planejamento instrucional automatizado em 

aprendizagem colaborativa com suporte computacional utilizando planejamento hierárquico” 

destaca que o planejamento instrucional em aprendizagem colaborativa é modelado como um 
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problema de planejamento hierárquico da Área de Inteligência Artificial envolvendo a 

modelagem do domínio a ser ensinado, das características dos estudantes e das tarefas e 

métodos de planejamento instrucional. Em Aprendizagem Colaborativa com Suporte 

Computacional (ACSC), o planejamento instrucional consiste em obter uma sequência de 

interações instrucionais que definem o conteúdo instrucional como a representação do que 

deve ser ensinado e da forma em que os participantes devem interagir, denominada 

informação de planejamento instrucional. O desenvolvimento, adaptação e personalização de 

unidades concisas de estudo compostas por recursos instrucionais e informação de 

planejamento instrucional, denominadas unidades de aprendizagem, envolve um processo de 

planejamento instrucional complexo que consome muito tempo e apresenta um conjunto de 

tarefas repetitivas a serem efetuadas pelos projetistas instrucionais. Neste trabalho, o 

planejamento instrucional em ACSC é modelado como um problema de planejamento 

hierárquico para dar suporte ao desenvolvimento, adaptação e personalização das unidades de 

aprendizagem de forma automática.  

Na tese de Gadelha (2011) “Uma abordagem de desenvolvimento de groupware 

baseada em linha de produto de software e modelo 3c de colaboração” investigou-se o 

desenvolvimento de software no contexto de groupware, especificamente para apoiar a 

aprendizagem colaborativa. A preocupação com a adequação entre o processo de colaboração 

e o groupware usado para apoiar a realização do trabalho em grupo é presente na literatura, 

bem como a adaptação do script de colaboração para adequar-se às limitações do meio 

computacional. Como todo software, há aspectos tecnológicos e sociais envolvidos no 

desenvolvimento. Quanto aos aspectos tecnológicos, o desenvolvimento de artefatos de 

infraestrutura como protocolos, sincronismo e gerenciamento de sessão ocupam grande parte 

do esforço destinado à implementação dessas aplicações, sobrando pouco tempo para a 

implementação de soluções inovadoras para as questões da colaboração propriamente ditas. 

Com respeito aos aspectos sociais, deve-se levar em conta que o trabalho em grupo é 

dinâmico e a composição dos grupos, bem como suas características, se alteram com o passar 

do tempo.  

Após o levantamento das teses e dissertações produzidas no Brasil acerca da 

aprendizagem colaborativa nos últimos anos, além de encontrar uma diversificada produção  

nessa temática, no decorrer da pesquisa, percebi, além do conteúdo já manifesto, alguns 

pontos que levam aos questionamentos a seguir. Em primeiro lugar, existe uma mentalidade 
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que associa aprendizagem colaborativa apenas as práticas da educação a distância? Na 

maioria dos trabalhos acadêmicos  encontrados a aprendizagem colaborativa é proposta como  

uma a modalidade de aprendizagem que ocorre em práticas pedagógicas que se utilizam dos 

recursos informáticos e digitais. Em segundo lugar, pude identificar que poucos trabalhos 

pesquisaram a aprendizagem colaborativa em educação presencial, ou mesmo em Programas 

de Monitoria e Tutoria. Tais Programas de atividade extraclasse  são utilizados em inúmeras 

universidades do país, apesar disso os poucos trabalhos trabalharam a respeito dessa temática. 

Diante de tais achados no  Banco de Teses da CAPES, indago: Como podemos implementar a  

aprendizagem colaborativa em sala de aula? Podemos falar em aprendizagem colaborativa nos 

Programas de Monitoria e de Tutoria? 

 

2.2 Pedagogia da autonomia e aprendizagem significativa: uma conexão possível entre 

David Ausubel e Paulo Freire  

 

A Constituição Federal de 1988 garante no Art. 205, 

 

a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho. 
  

Neste sentido, que tipo de aprendizagem a educação escolar deve promover para 

formar cidadãos críticos, conscientes de seu papel e capazes de atuar na sociedade? Como 

estimular o desenvolvimento de uma aprendizagem significativa antenada com as exigências 

da sociedade? Pensando nessas questões, nesse tópico é realizado um paralelo entre as teorias 

da aprendizagem em David Ausubel e Paulo Freire apresentando algumas reflexões a respeito 

do papel da estrutura cognitiva preexistente, do material didático e da comunicação na 

promoção de uma aprendizagem significativa. 

 

a) A aprendizagem significativa em David Ausubel 

David Ausubel (1918–2008) foi um médico psiquiatra que dedicou-se à psicologia 

educacional direcionando sua atenção ao ensino e à aprendizagem escolar. Sua teoria da 

aprendizagem se voltava principalmente para aprendizagem cognitiva e para o processo de 

ensino aprendizagem que ocorre no ambiente escolar. De acordo com Marco Antônio 

Moreira, 
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o conceito central da teoria de Ausubel é o de aprendizagem significativa, um 
processo pelo qual uma nova informação se relaciona, de maneira substantiva 
(não literal) e não arbitrária, a um aspecto relevante da estrutura cognitiva do 
indivíduo. Neste processo, a nova informação interage com uma estrutura de 
conhecimento especifico, a qual Ausubel chama de “conceito subsunçor” ou 
simplesmente “subsunçor”, existente na estrutura cognitiva de quem aprende 
(2006 p.14-15). 

 
 Este conceito foi proposto por Ausubel na década de 1960, pois ele acreditava que os 

conhecimentos que o aluno já possui são os elementos que mais influenciam na 

aprendizagem. No livro “Aprendizagem significativa: a teoria de David Ausubel”, os autores 

Moreira; Masini (2001) destacam, 

fica, pois, evidenciado que, no estudo do processo de aprendizagem, é 
imprescindível considerar o mundo onde o aluno se situa; ponto de partida 
para uma aprendizagem significativa (MOREIRA; MASINI, 2001, p.88).  
 

 Nesse caso, cabe ao professor a responsabilidade de identificar esses saberes, pois de 

acordo com os escritos ausubelianos aprender significa organizar e integrar as novas 

informações aos conhecimentos prévios que já estão presentes na estrutura cognitiva do aluno. 

Portanto, o professor deve criar situações didáticas para identificar os subsunçores e também 

deve usar outras situações para realizar a interação entre o novo material e o conhecimento 

prévio. 

Um dos maiores trabalhos do professor consiste, então, em auxiliar o aluno a 
assimilar a estrutura das disciplinas e a reorganizar sua própria estrutura 
cognitiva, mediante a aquisição de novos significados que podem gerar 
conceitos e princípios (MOREIRA; MASINI, 2001, p.41). 
 

Nesse sentido, para que os estudantes consolidem outros conhecimentos em sua 

estrutura cognitiva, os novos conteúdos precisam interagir com os conhecimentos prévios. 

Isso significa dizer que o novo material a ser aprendido não interage com qualquer 

conhecimento prévio, mas, conforme aponta Ausubel (2003, p.2), “com ideias relevantes 

existentes na estrutura cognitiva do aprendiz” para dar-lhe significado. Sob essa perspectiva a 

aprendizagem significativa ocorre quando a nova informação “se ancora” em conhecimentos 

especificamente relevantes preexistentes na estrutura cognitiva do aprendiz o chamado  

“subsunçor”.   

No entendimento de Ausubel (apud Moreira, 2011, p.161) o armazenamento de 

informações no cérebro humano acaba formando uma hierarquia conceitual, na qual 

elementos mais específicos de conhecimento são ligados (e assimilados) a conceitos mais 

gerais, mais inclusivos. Neste contexto, estrutura cognitiva significa uma estrutura hierárquica 

de conceitos que são representações das experiências sensoriais do indivíduo. Ausubel (2003, 
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p.81) enuncia que a aprendizagem significativa “é muito importante no processo de educação 

por ser o mecanismo humano por excelência para a aquisição e o armazenamento da vasta 

quantidade de ideias e de informações representadas por qualquer área de conhecimentos.”  

Conforme escritos de Moreira; Masini (2001), Ausubel apresenta duas condições 

simultâneas para facilitar a ocorrência da aprendizagem significativa, 

 

a) o material a ser aprendido seja potencialmente significativo para o 
aprendiz, relacionável a sua estrutura de conhecimento de forma não 
arbitrária e não-literal (substantiva); b) o aprendiz manifeste uma disposição 
de relacionar o novo material de maneira substantiva e não arbitrária a sua 
estrutura cognitiva (2001, p.14). 
 

Percebe-se com esta citação que o material de estudo e a postura do aluno são 

decisivos para que a aprendizagem seja significativa. Quando o novo material de 

aprendizagem é incorporado, armazenado à estrutura cognitiva do educando de forma 

desconexa e sem significado, a aprendizagem é dita mecânica ou automática. Esse tipo de 

aprendizagem mecânica ocorre quando o novo conhecimento é apresentado ao educando, e 

por diversos motivos, não o relaciona a outros conhecimentos relevantes existentes em sua 

estrutura cognitiva e simplesmente o incorpora em sua estrutura  cognitiva. 

Ausubel (2003) destaca que a aprendizagem mecânica é inevitável quando o 

estudante não dispuser, em sua estrutura cognitiva, de conhecimentos prévios que possam 

favorecer a conexão entre esse e o novo conhecimento a ser ancorado. Na maioria dos casos, 

os educadores exigem dos estudantes que a aprendizagem dos conteúdos novos e 

desconhecidos ocorra antes mesmo de terem um conjunto adequado de subsunçores 

relevantes.  

No entanto, em Ausubel a aprendizagem significativa e a mecânica não devem ser 

consideradas como uma dicotomia, mas como um “continuum”. De um lado, está a 

aprendizagem significativa, e do outro, a aprendizagem mecânica. Moreira (2008, p.23) 

entende que a “a aprendizagem não é ou significativa ou mecânica, as aprendizagens podem 

ser parcialmente significativas, parcialmente mecânicas, mais significativas, mais mecânicas”. 

Diante desse continuum entre a aprendizagem significativa e a mecânica, é possível que o 

novo conhecimento aprendido, inicialmente de forma mecânica possa, gradativamente, ser 

organizado na estrutura cognitiva do estudante evoluindo de uma aprendizagem mecânica 

para uma significativa.  
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b) A aprendizagem significativa em Paulo Freire 

Paulo Freire (1921- 1997) foi um educador que lutou durante toda sua vida a favor do 

excluído na sociedade. Ele sempre defendeu educação como ato dialógico que começa com a 

visão de mundo dos educandos, 

 

a existência, porque humana, não pode ser muda, silenciosa, nem tampouco 
pode nutrir-se de falsas palavras, mas de palavras verdadeiras, com que os 
homens transformam o mundo. Existir, humanamente, é pronunciar o mundo, 
é modificá-lo. O mundo pronunciado, por sua vez, se volta problematizado 
aos sujeitos pronunciantes, a exigir deles novo pronunciar (FREIRE, 2005, 
p.78). 

 

Por meio da investigação do universo de vida do educando, descobre-se o que ele já 

sabe, para que partindo do que ele sabe, o educador possa organizar o material de ensino. Para 

Freire, só será possível haver uma aprendizagem na qual o conhecimento tivesse sentido para 

a vida do educando se a organização dos conteúdos partisse da investigação da sua realidade. 

O que temos de fazer, na verdade, é propor ao povo, através de certas 
contradições básicas, sua situação existencial, concreta, presente, como 
problema que, por sua vez, o desafia, e assim, lhe exige resposta, não só no 
nível intelectual, mas no nível da ação (FREIRE, 2005, p.86). 

 
Deste modo, Freire defendia uma educação que levasse em consideração as 

experiências, os saberes e as histórias de vida os sujeitos carregam consigo e isto seria o 

requisito básico para a aprendizagem e crítica e consciente. Neste sentido, nas práticas 

freireanas a leitura de mundo dos educandos e seus conhecimentos adquiridos ao longo da 

vida devem ser o ponto de partida do processo de ensino.  

Nesse contexto, é preciso que a prática pedagógica adotada pelo educador no 

ambiente escolar remeta os educandos a uma reflexão crítica a respeito da realidade em que 

estão situados. O autor nos fala que, 

 

sendo os homens seres em “situação”, se encontram enraizados em condições 
tempo-espaciais que os marcam e a que eles igualmente marcam. Sua 
tendência é refletir sobre sua própria situacionalidade, na medida em que, 
desafiados por ela, agem sobre ela. Esta reflexão implica, por isto mesmo, 
algo mais que estar em situacionalidade, que é a sua posição fundamental. Os 
homens são porque estão em situação (FREIRE, 2005, p.101). 

 
Neste trecho é possível visualizar a proposta de educação defendida por Paulo Freire.  

Sua proposta revolucionou a educação nos anos 60, por defender a idéia de que a 

alfabetização deve ser feita através da realidade do aprendiz, por isso é respeitando o 
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repertório do educando que se pode chegar a uma visão de mundo crítica e transformadora da 

realidade. Segundo Freire (2007, p.119), a alfabetização não é “uma memorização visual e 

mecânica de sentenças, de palavras e de sílabas desgarradas de universo existencial coisas 

mortas ou semimortas, mas uma atitude de criação e recriação”. Neste contexto, a educação 

deveria ser desenvolvida através da problematização dos sujeitos a respeito de suas relações 

com o mundo (realidade), porque seria por meio da reflexão sobre as experiências diversas 

dos sujeitos que poderia ocorrer um processo de conscientização e transformação. 

A proposta de educação problematizadora de Freire era uma forma de romper com a 

concepção bancária da educação, “em que a única margem de ação que se oferece aos 

educandos é a de receberem os depósitos, guardá-los e arquivá-los” (FREIRE, 2005, p.58). 

Ele a critica por considerar que o modo como ocorre não é adequado, ou seja, o educador 

deposita os conhecimentos nos educandos conduzindo-os à memorização mecânica dos 

conteúdos narrados. 

 

A narração, de que o educador é o sujeito, conduz os educandos à 
memorização mecânica do conteúdo narrado. Mais ainda, a narração os 
transforma em ‘vasilhas’, em recipientes a serem ‘enchidos’ pelo educador. 
Quanto mais vá enchendo os recipientes com seus ‘depósitos’, tanto melhor 
educador será. Quanto mais se deixarem totalmente ‘encher’ tanto melhores 
educandos serão” (Freire, 2005, p.58).  

 
No entendimento de Freire nesse modelo de educação a criatividade do aluno e do 

professor é deformada. 

 

Na visão “bancária” da educação, o “saber” é uma doação dos que se julgam 
sábios aos que julgam nada saber. Doação que se funda numa das 
manifestações instrumentais da ideologia da opressão a absolutização da 
ignorância, que constitui o que chamamos de alienação da ignorância, 
segundo a qual esta se encontra sempre no outro (Freire, 2005, p.58). .  

 
Freire sempre questionou o modelo de aprendizagem mecânica, por meio da qual os 

educadores depositam os conhecimentos, e os educandos os memorizam e os arquivam sem 

que tenham um significado prático para a realidade. Ao criticar o sistema educacional 

bancário, Freire mostra que nesse modelo não há espaço para o diálogo entre os sujeitos, 

porque o professor é detentor de todas as coisas, e o aluno, o que nada sabe. Nesse molde de 

educação, a escola não proporciona aos educandos meios para o pensar critico e questionador. 

Freire é enfático ao afirmar que ensinar jamais poderia se reduzir ao ato de transferir, 

depositar, oferecer, doar ao outro; afinal “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar 
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possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção” (FREIRE, 1996, p.47). Em 

combate a educação bancária, Freire defende uma educação problematizadora que leve o 

sujeito a sair do conformismo e do comodismo que lhe é imposto pela escola através de 

conteúdos repetitivos e descontextualizados da realidade. Com esse modelo de educação 

proposto é incentivado consequentemente o desenvolvimento da autonomia dos cidadãos. 

 

Ninguém é sujeito da autonomia de ninguém. Por outro lado, ninguém 
amadurece de repente, aos vinte e cinco anos. A gente vai amadurecendo todo 
dia, ou não. A autonomia, enquanto amadurecimento do ser para si, é 
processo, é vir a ser. Não ocorre em data marcada. É neste sentido que uma 
pedagogia da autonomia tem de estar centrada em experiências estimuladoras 
da decisão e da responsabilidade, vale dizer, em experiências respeitosas da 
liberdade (FREIRE, 1996,  p. 107) . 

 
Na educação problematizadora o educador consciente do compromisso assumido 

diante dos cidadãos e sua responsabilidade em lidar com seres humanos, passa a exercer uma 

prática mais humanizada na qual,  

 

não importa com que faixa etária trabalhe o educador ou a educadora. O 
nosso é um trabalho realizado com gente, miúda, jovem ou adulta, mas gente 
em permanente processo de busca. Gente formando-se, mudando, crescendo, 
reorientando-se, melhorando, mas, porque gente, capaz de negar os valores, 
de distorcer-se, de recuar, de transgredir. Não sendo superior nem inferior a 
outra prática profissional, a minha, que é a prática docente, exige de mim um 
alto nível de responsabilidade ética de que a minha própria capacitação 
cientifica faz parte. É que lido com gente. Lido, com os sonhos, as esperanças 
tímidas, às vezes, mas às vezes, fortes, dos educandos. Se não posso, de um 
lado, estimular os sonhos impossíveis, não devo, de outro, negar a quem 
sonha o direito de sonhar. Lido com gente e não com coisas (FREIRE, 1996, 
p. 144). 

 
Ele defende que ensinar não é apenas transmitir conhecimentos para os educandos, na 

esperança de que memorizem as informações e as reproduzam por meio de repetições. Por 

essa razão, a escola proposta por Freire objetiva levar os educandos “aprendam, sobretudo, a 

aprender. A identificar-se com a sua realidade” (2003, p. 85). Neste caso, mais uma vez o 

diálogo aparece e ele pode ser entendido como metodologia da ação pedagógica promotora do 

trabalho coletivo, que contribuiu para prática educativa e para o convívio social. 

 

Desta maneira, o educador já não é o que apenas educa, mas o que, enquanto 
educa, é educado, em diálogo com o educando que ao ser educado, também 
educa. Ambos, assim, se tornam sujeitos do processo em que crescem juntos 
e em que os “argumentos de autoridade” já não valem. Em que, para ser-se, 
funcionalmente autoridade, se necessita de estar sendo com as liberdades e 
não contra elas (FREIRE, 2005, p. 68). 
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Nessa perspectiva, o diálogo em uma situação de ensino e de aprendizagem típica das 

instituições escolares produz diferentes perspectivas de leitura do mundo e de inserção nesta 

realidade. 

 

c) Uma possível conexão das teorias 

Entende-se que David Ausubel e Paulo Freire defendem a importância dos 

conhecimentos prévios como elemento básico e determinante para consolidação de qualquer 

proposta educativa. O ponto de partida no processo de ensino proposto por Ausubel é formado 

pelo conjunto de conhecimentos que o educando traz consigo.  Em Ausubel (apud 

MOREIRA, 2006, p.13), 

 

se tivesse que reduzir toda a psicologia educacional a um só princípio, diria o 
seguinte: o fator isolado mais importante que influencia a aprendizagem é 
aquilo que o aprendiz já sabe. Averigüe isso e ensine-o de acordo.  

 
Nesse sentido é responsabilidade do educador descobrir o que o educando já sabe e a 

partir do que ele já sabe ensiná-lo de acordo. Porém, investigar o que o aluno já sabe 

conforme Ausubel, não é tarefa fácil. Esta investigação implica em compreender a estrutura 

cognitiva do educando e sua organização, para que depois o educador com os recursos 

didáticos e metodologias de ensino possa propiciar uma aprendizagem que seja significativa. 

Paulo Freire aproxima-se dessa idéia de conhecimento prévio quando enuncia, em 

sua teoria educacional: 

 

Será a partir da situação presente, existencial, concreta, refletindo o conjunto 
de aspirações do povo, que poderemos organizar o conteúdo programático da 
educação ou da ação política (FREIRE, 2005, p.86). 

 
A “leitura de mundo” do indivíduo é o ponto de partida no processo de ensino e 

aprendizagem. É fundamental que o educador respeite a “leitura de mundo”, ou seja, o saber 

que o sujeito carrega consigo para a escola. Nesse sentido, é dever do educador e da escola 

respeitar os saberes prévios dos educandos, identificá-los com o seu tempo e seu espaço, 

dialogando com eles, buscar a “temática que lhes seja significativa” e procurar conhecer o seu 

nível de percepção em relação ao mundo.  

Percebe-se nesta passagem uma primeira conexão entre as teorias. Ao mesmo tempo 

em que Ausubel toma como ponto de partida, no processo educativo, “aquilo que o aprendiz 
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já sabe”, Freire se detém na “leitura de mundo”, ou seja, os saberes prévios do estudante, são 

fundamentais para o desenvolvimento de uma aprendizagem significativa. 

Em relação ao material utilizado pela educação escolar percebe-se novamente uma 

conexão entre os escritos dos autores. Nos escritos de Ausubel é destacado que o material a 

ser apresentado e trabalhado em sala de aula pelo educador deve ser “potencialmente 

significativo”. 

 

Quanto à natureza do material, ele deve ser "logicamente significativo" ou ter 
"significado lógico", isto é, ser suficientemente não-arbitrário e não-aleatório, 
de modo que possa ser relacionado, de forma substantiva e não-arbitrária, a 
ideias, correspondentemente relevantes, que se situem dentro do domínio da 
capacidade humana de aprender (MOREIRA, 2006, p.19).  
 

Além do material didático que deve ser significativamente rico, o educando deve 

“manifestar disposição favorável” para aprender de forma significativa, relacionando o novo 

conteúdo de , com o conhecimento prévio que já detém em sua estrutura cognitiva. Essa pré-

disposição é apontada por Ausubel (1980) como necessária para que o novo material de 

ensino possa ancorar-se na estrutura cognitiva do educando e assim tornar-se significativo. 

Freire compartilha desse entendimento, quando afirma que “jamais doar-lhe 

conteúdos que pouco ou nada tenham haver com seus anseios, com suas dúvidas, com suas 

esperanças, com seus temores” (FREIRE, 2005, p. 86). Paulo Freire acrescenta, 

 

o que se pretende investigar, realmente, não são os homens, como se fossem 
peças anatômicas, mas o seu pensamento-linguagem referido à realidade, os 
níveis de sua percepção desta realidade, a sua visão do mundo, em que se 
encontram envolvidos seus temas geradores (FREIRE, 2005, p. 88). 
 

O novo conhecimento precisa ter significado e sentido para o educando. Além disso o 

estudante precisa ser motivado, por meio de um clima de pré-disposição à aprendizagem,  é 

preciso educandos dispostos a aprender e um educador disposto não só a ensinar, mas também 

a aprender com o educando. Não é por acaso que Paulo Freire destaca em seu livro 

“Pedagogia da Autonomia” que “quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina a 

aprender” (1996, p.25). Afinal, somos seres inacabados, estamos todos em formação por toda 

a vida e o “sujeito que se abre ao mundo e aos outros inaugura com seu gesto a relação 

dialógica em que se confirma com a inquietação e curiosidade, como inconclusão em 

permanente movimento na História” (1996, p. 136). 

Outro aspecto que apresenta conexão entre os autores é em relação à comunicação.    
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Ausubel atribui importância à linguagem e em Freire o destaque é para o diálogo. Ausubel 

destaca que no processo de aquisição e uso dos conceitos (MOREIRA; MASINI, 2001) 

“intimamente ligada a todo esse processo está à linguagem que ocupa um papel de facilitador 

na aquisição de conceitos”. Neste sentido, a linguagem é um elemento importante para 

aprendizagem significativa. 

 

Ausubel considera a linguagem como um importante facilitador da 
aprendizagem significativa. A manipulação de conceitos e proposições é 
aumentada pelas propriedades representacionais das palavras, pelos signos 
lingüísticos. Isso clarifica os significados, tornando os mais precisos e 
transferíveis. O significado emerge quando é estabelecida uma relação entre a 
entidade e o signo verbal que a representa. A linguagem tem então um papel 
integral e operacional, e não apenas comunicativo, na teoria (MOREIRA; 
MASINI,  2001, p. 90).  

 
 Nestes termos, a função da linguagem não deve se restringir apenas a seu papel 

comunicativo, mas a um processo integral e operativo no raciocínio. Concordando com o 

pensamento de Ausubel em relação à linguagem como elemento facilitador da aprendizagem 

significativa, Freire destaca que o diálogo é a fonte de comunicação entre os sujeitos.  De 

acordo com Freire “somente o diálogo, que implica um pensar crítico, é capaz também de 

gerá-lo. Sem ele não há comunicação e sem esta não há verdadeira educação” (2005, p.83).  

Nos escritos freireanos, o conhecimento é dialógico, pois é por meio do diálogo que é 

possível construir e transformar o mundo. 

Apesar das conexões que pude estabelecer entre Ausubel e Freire, ambos carregam 

pressupostos distintos. O aprender significativamente em Ausubel está relacionado ao 

processo cognitivo e a aprendizagem significativa num contexto educativo de sala de aula. 

“Para Ausubel, preocupação básica da psicologia educacional deve ser a aprendizagem em 

situação de aula” (MOREIRA; MASINI, 2001, p. 88).  

Diferentemente o aprender significativamente nas práticas freireanas é de base 

humanista, politizada e não ocorre apenas num aspecto cognitivo, mas na relação com o 

mundo, ou seja, não se desenvolve apenas no ambiente escolar, se desenvolve principalmente 

nos demais espaços sociais. A aprendizagem numa perspectiva freireana está intimamente 

associada à tomada de consciência da realidade. 

 

A pedagogia do oprimido, como pedagogia humanista e libertadora, terá dois 
momentos distintos. O primeiro, em que os oprimidos vão desvelando o 
mundo da opressão e vão se comprometendo, na práxis, com a sua 
transformação; segundo, em que, transformada a realidade opressora, esta 
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pedagogia deixa de ser do oprimido e passa a ser a pedagogia dos homens em 
processo de permanente libertação (FREIRE, 2005, p.41).  
 

Percebemos que tanto Freire como Ausubel pensaram o processo educativo, com a 

autonomia intelectual do sujeito, a autonomia do cidadão. Em Ausubel constatamos o seguinte 

posicionamento, 

 

o valor social da ciência aplicada que cria condições para essa aprendizagem 
significativa dá-se num duplo sentido: 1º) lida com pessoas num contexto 
social, respeitando seus significados, e não com leis abstratas gerais de 
aprendizagem; 2º) dá condições para que as pessoas participem ativamente de 
seu processo de aprendizagem e colaborem de forma consciente para as 
necessidades sociais que passam a perceber (MOREIRA; MASINI, 2001, 
p.88). 
 

Por sua vez, para o educador Paulo Freire, todo ato educativo é um ato político e por 

isso todo educador deveria colocar sua ação pedagógica a serviço da transformação da 

sociedade. 

Em se tratando da aprendizagem mecânica, apesar de Ausubel não descartar a 

importância deste tipo de aprendizagem no início do processo educativo, momento em que os 

educandos não têm ou tem poucos subsunçores em sua estrutura cognitiva; ele se contrapõe a 

esse tipo de aprendizagem como ponto de chegada no processo educativo. Afinal de contas a 

aprendizagem mecânica não proporciona a interação entre a nova informação e aquelas 

presentes na estrutura cognitiva do educando. Nesse caso, ela pode ser útil para formar os 

conhecimentos prévios que facilitem o novo conhecimento e ocorrerá até que alguns 

elementos relevantes às novas informações existam na estrutura cognitiva do educando e 

possam servir de subsunçores mais elaborados.  

Paulo Freire com sua proposta de educação problematizadora e dialógica se afasta 

totalmente da aprendizagem mecânica por considerar que os educandos não participam do 

processo do qual deveriam ser sujeitos. 

 

Enquanto na prática “bancária” da educação, antidialógica por essência, por 
isso não comunicativa, o educador deposita no educando o conteúdo 
programático da educação, que ele mesmo elabora ou elaboram para ele, na 
prática problematizadora, dialógica por excelência, este conteúdo, que jamais 
é “depositado”, se organiza e se constitui na visão do mundo dos educandos, 
em que se encontram seus temas geradores (FREIRE, 2005, p.102).  

 
Ao longo do livro “Pedagogia do Oprimido” pude constatar que Freire tece algumas 

críticas à aprendizagem mecânica, como mostram estas expressões: “conteúdos que são 
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desconectados da realidade”, “educação verticalizada do homem sobre o homem”, 

“memorização mecânica dos conteúdos”, etc. Isto porque ele entende que a consequência da 

aprendizagem mecânica é caracterizada pela dominação dos opressores sobre os oprimidos, 

uma pedagogia do silêncio, ou seja, da ausência do diálogo. A ausência de diálogo é 

totalmente oposta ao que Freire defende em sua teoria. Afinal de contas “não é no silêncio que 

os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação-reflexão” (FREIRE, 2005, p. 78). 

De modo geral, a prática educativa “bancária”, que é criticada ao longo da obra 

freireana encara o educando como depósito que recebe passivamente os conteúdos do 

educador sem refletir sobre o mesmo. Paulo Freire criticou este modelo tradicional de 

educação por considerar que 

 

o antagonismo entre as duas concepções, uma, a "bancária", que serve à 
dominação; outra a problematizadora, que serve à libertação, toma corpo 
exatamente aí. Enquanto a primeira, necessariamente, mantém a contradição 
educador-educandos, a segunda realiza a superação (FREIRE, 2005, p.68). 

 
Os educandos são condicionados a receber os conteúdos de forma passiva, sem 

questionar, condicionados a não questionar a realidade. É o tipo de educação “bancária”, que 

anula o poder criador dos educandos, que não participam do processo educativo. Já os 

educadores são “providos” de discursos vazios, sem estabelecer uma relação entre o novo 

conhecimento e a realidade dos educandos. O educador acaba destruindo a curiosidade do 

educando em nome da eficácia da memorização mecânica do ensino dos conteúdos.  

Em síntese, levando em consideração as contribuições de Ausubel e Freire, percebo 

que há algumas condições essenciais para a ocorrência da aprendizagem significativa: 1) o 

docente deve investigar quais são os conhecimentos prévios dos seus alunos, considerando as 

histórias de vida, os contextos em que estão inseridos e buscar ensinar a partir destes 

conhecimentos; 2) o material didático a ser utilizado nas práticas educativas deve ser 

potencialmente significativo, isto é, devem ter relação com os conhecimentos prévios do 

alunado; 3) o aprendiz deve ter interesse, vontade e predisposição para aprender de forma 

significativa, ele não pode ter a intenção de memorizar ou decorar o conteúdo, tal postura leva 

a aprendizagem mecânica. 

 

2.3 Procedimentos metodológicos  

Após a explanação do referencial teórico, é chegado o momento de destacar os 

procedimentos metodológicos adotados na pesquisa. Situo a dissertação dentro da abordagem 
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qualitativa e no âmbito da pesquisa narrativa em educação. No caso específico desta pesquisa 

foram utilizadas duas fontes (auto)biográficas: a entrevista narrativa e o grupo focal. Nesse 

sentido, detalhar os procedimentos metodológicos adotados na dissertação e deixar o leitor 

bem situado a respeito  das técnicas utilizadas para construção deste trabalho acadêmico é o 

intuito desta seção . 

Há inúmeros pesquisadores e pesquisadoras a exemplo de Nóvoa (2000), Pineau 

(1993, 2006), Josso (2006), Catani (1997, 2003), Souza (2006), Galvão (2005), Passegui 

(2008, 2011), dentre outros, que têm apresentado trabalhos relevantes a respeito da utilização 

da pesquisa narrativa. Nesse sentido, é importante destacar o esclarecimento que a autora 

Cecília Galvão nos apresenta a respeito da narrativa como método de investigação em 

educação no Brasil. Segundo Galvão (2005, p. 329), a narrativa contempla várias 

perspectivas, que incluem “desde a análise de biografias e de autobiografias, histórias de vida, 

narrativas pessoais, entrevistas narrativas, etnobiografias, etnografias e memórias populares, 

até acontecimentos singulares integrados num determinado contexto”. Dentre esta variedade 

de perspectivas, escolhi o método (auto)biográfico para construção desta pesquisa e escrita da 

dissertação. 

As narrativas (auto)biográficas constituem assim uma forma de pesquisa que permite 

captar os movimentos de formação. Freitas e Galvão (2007) explicam que as narrativas 

(auto)biográficas possibilitam perceber como se dá o processo de construção profissional dos 

sujeitos pesquisados ou até mesmo dos pesquisadores. A própria construção dos 

procedimentos metodológicos pode ser entendido como uma narrativa, afinal não se pode 

separar a fase de coleta de material empírico dos percursos que foram construídos pelo 

pesquisador ao longo da sua própria história.  

A presente sessão apresenta os seguintes tópicos: a) Pesquisa narrativa e método 

(auto) biográfico, b) Quem são os participantes da minha pesquisa? c) Como foi o processo de 

coleta de material empírico? d) A opção pela entrevista narrativa, e) Entrevista com grupo 

focal e, f) Análise compreensivo-interpretativa. 

 

a) Pesquisa narrativa e método (auto) biográfico 

No Brasil, a utilização da pesquisa narrativa vem adquirindo respaldo de muitos 

estudiosos do campo educacional, dentre eles pode-se destacar Elizeu Clementino de Souza, 

Maria da Conceição Passeggi e Denice Catani. Em seus trabalhos com pesquisa narrativa 
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evidenciam uma preocupação acerca da constituição subjetiva do sujeito. Segundo Catani 

(2003), 

 

o pressuposto sobre o qual se assenta a proposição descrita nos relatos de 
formação/narrativas autobiográficas é o de que esse processo favorece para 
os sujeitos a reconfiguração de suas próprias experiências de formação 
escolarização e  enseja uma tensão mais acurada para com as situações nas 
quais se responsabiliza pela formação do outro (CATANI, 2003, p. 127). 

  
Assim pode-se afirmar que a importância deste tipo de pesquisa está justamente nesse 

olhar que se volta para si mesmo e auxilia o sujeito a compreender seus processos de 

formação, a influência do contexto e do outro em sua própria constituição. No caso do 

Programa de Tutoria penso ser essa abordagem bastante interessante, por conta da natureza 

específica de seu trabalho, as trajetórias acadêmicas dos tutores e tutorandos acabam se 

entrecruzando. Não é por acaso que Paulo Freire destaca em seu livro “Pedagogia da 

Autonomia” que “quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina a aprender” (1996, 

p.25). Afinal, somos seres inacabados, estamos todos em processo de formação por toda a 

vida e o “sujeito que se abre ao mundo e aos outros inaugura com seu gesto a relação 

dialógica” da construção do conhecimento. 

Nesse sentido, a pesquisa narrativa é uma perspectiva metodológica que vem 

despertando mais interesse, como pode-se perceber em  Souza (2006):  

 

Nas pesquisas na área de educação adota-se a história de vida, mais 
especificamente, o método autobiográfico e as narrativas de formação como 
movimento de investigação-formação, seja na formação inicial ou continuada 
de professores/professoras ou em pesquisas centradas nas memórias e 
autobiografias (SOUZA, 2006, p.23). 

 

Esta tipologia de pesquisa é inovadora nas ciências humanas e sociais por considerar 

como um de seus instrumentos de pesquisa a subjetividade individual, oferecendo a 

oportunidade de dar voz aos sujeitos. Para Passeggi (2011) esse movimento assegura a 

emergência do sujeito como ator e autor de sua história. 

 

A linguagem passa a ocupar um lugar central como ação humana na 
construção da realidade e nos jogos de poder nas práticas sociais. A atenção 
dos pesquisadores volta-se então para as noções de representações, 
reflexividade, construção do sentido, crenças e valores, criando novas 
aberturas para o estudo do cotidiano, como locus da ação social, o saber do 
senso comum e a diversidade cultural, para se acercar da historicidade do 
sujeito e de suas aprendizagens (PASSEGGI, 2011, p.9). 
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As histórias de vida foram utilizadas primordialmente como metodologia de pesquisa 

pelos sociólogos da Escola de Chicago, no início do século XX  (NOVOA; FINGER, 1988). 

Os pesquisadores de tal Escola se interessavam pelas fontes empíricas, porque acreditavam 

que as informações coletadas seriam mais fiéis ao se considerar o ponto de vista dos sujeitos. 

Conforme Coulon (1995) foram os cientistas sociais da Escola de Chicago, nos anos de 20 e 

30 provocaram importantes debates sobre o método biográfico como oposição a uma prática 

positivista.  

Apesar deste primeiro momento de entusiasmo em relação ao método 

(auto)biográfico, durante aproximadamente trinta anos (1940-1970), as pesquisas que  

recorriam às histórias de vida foram relegadas ao esquecimento, diante da emergência e   

predomínio de um pensamento estruturalista. No contexto educacional, entre os anos de 1980, 

recuperou-se o método biográfico. Conforme Passeggi (2011) diante do declínio dos grandes 

paradigmas dominantes (o estruturalismo, o marxismo e o behaviorismo que orientavam até 

então as pesquisas nas várias áreas do conhecimento) as ciências humanas e sociais 

procuraram outros caminhos para investigar o lugar dos indivíduos no mundo. De acordo com 

Pineau (1996, p.4), a abordagem (auto)biográfica em Educação ressurgiu em países de língua 

francesa, 

 

no  Québec, com Gaston Pineau, que passa a utilizar a história de vida como  
meio  privilegiado de pesquisa em formação. Em Genebra,  uma equipe de 
pesquisadores, reunida em torno de Pierre Dominicé, explora os processos de 
formação via biografia educativa. Na  Bélgica, Guy de Villers estuda as 
histórias de vida como psicanalista. Na França, Bernadete Courtois e Guy 
Bonvalot desenvolvem a autobiografia-projeto no âmbito da formação 
profissional de  adultos. 

 
O acesso aos textos publicados no exterior, principalmente por Gaston Pineau, Marie-

Christine Josso, Antônio Nóvoa contribuíram para o aumento das pesquisas nesse campo. 

Segundo Nóvoa, a utilização contemporânea das abordagens (auto) biográficas é resultado 

 

da insatisfação das ciências sociais em relação ao tipo de saber produzido e 
da necessidade de uma renovação dos modos de conhecimento científico...a 
nova atenção concedida (para esse tipo de abordagem) no campo científico é 
a expressão de um movimento social mais amplo.encontramo-nos perante 
uma mutação cultural que, pouco a pouco, faz reaparecer os sujeitos face às 
estruturas e aos sistemas, a qualidade face à quantidade, a vivência face ao 
instituído (NÓVOA, 1993, p. 18) . 

 
O livro “O método (auto)biográfico e a formação” organizado por Antônio Nóvoa e 
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Mathias Finger, em 1988 em Portugal, enfatiza a introdução dos métodos biográficos no 

âmbito das pesquisas em educação, nas quais é entendido não somente como instrumento de 

investigação, mas também de formação. Para os organizadores, “o método biográfico permite 

que seja concedida uma atenção muita particular e um grande respeito pelos processos que 

formam as pessoas (NÓVOA; FINGER, 2010, p.23). O foco na formação leva aos seguintes 

questionamentos: o que é formação do ponto de vista do sujeito? Como se forma o sujeito? O 

outro influencia na sua formação? 

Já na apresentação do livro “(Auto)biografia: formação, territórios e saberes” (2008),  

Maria da Conceição Passeggi e Elizeu Clementino de Souza fazem um balanço do movimento 

em torno da pesquisa (auto)biográfica, destacando a cooperação científica nacional e 

internacional como uma base sólida para repercussão e consolidação do (auto)biográfico 

como método de investigação, prática de formação e intervenção no âmbito da educação. 

 
Os debates epistemológicos, teóricos e metodológicos em torno do  
(auto)biográfico inscrevem-se no contexto de investigações desenvolvidas 
em diferentes programas de pós-graduação no Brasil, França e na Espanha, 
Portugal, Canadá, Suíça, Polônia e Alemanha por pesquisadores europeus 
e/ou brasileiros que desenvolveram pesquisas nesses países. A cooperação 
científica entre esses pesquisadores e entre seus grupos de pesquisa ou 
laboratórios ampliou-se com a realização dos Congressos Internacionais 
sobre Pesquisa (Auto)Biográfica (PASSEGGI; SOUZA, 2008, p. 14-15). 

 
Estas duas publicações são referências importantes para entender a pesquisa    

(auto)biografia. Podemos dizer que a (auto)biografia é uma narração feita por uma pessoa ou 

grupo sobre suas experiências, aspirações e objetivos. Esse tipo de relato pressupõe uma  

volta ao passado e implica uma reflexão sobre sua prática e uma projeção de suas aspirações. 

Ao pesquisador cabe o papel de facilitar o relato e a construção do significado do mesmo. 

Nesse sentido, a (auto)biografia deve ser considerada como um meio de aprofundar o 

conhecimento do sujeito participante sobre sua própria vida. Isto é, a (auto)biografia revela 

dimensões pessoais e subjetivas, que  marcam a trajetória de vida do sujeito, na medida em  

que o faz, possibilita, através da linguagem, a construção ou reconstrução do sentido dessa 

trajetória.   

Ao contrário da abordagem positivista que valoriza a objetividade e reforça o 

distanciamento entre o pesquisador e o sujeito, as narrativas se assumem subjetivas e 

valorizam a subjetividade: convidam os sujeitos a falarem sobre si mesmos, lhes concedem a 

palavra. Entretanto, vale lembrar que isso não implica a neutralidade do pesquisador. Triviños 

(1995, p.123) enfatiza que o pesquisador é sujeito participante da pesquisa e, 
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sem dúvida, ao iniciar qualquer tipo de busca, parte  premunido de  certas 
ideias gerais, elaboradas conscientemente ou não. É impossível que um 
cientista, um buscador ou fazedor de verdades, inicie seu trabalho 
neutralizado de princípios, de ideias gerais básicas. As narrativas como 
metodologia de pesquisa valorizam e exploram as dimensões pessoais dos 
sujeitos, seus sentimentos e trajetórias de vida.  

 
O método (auto)biográfico possui sua especificidade justamente por tratar das 

trajetórias de vida abordando aspectos pessoais e profissionais dos sujeitos. Ambas as formas 

de lidar com a pesquisa são opostas às metodologias tradicionais de pesquisa por valorizarem 

a subjetividade para compreender o que existe por trás da ação humana. A escolha desse 

método qualitativo, que vai além das metodologias qualitativas tradicionais, viabiliza o 

diálogo, a análise e a discussão sobre diversos aspectos que influenciam na formação dos 

indivíduos e futuros profissionais.   

Os estudos realizados por Josso (2006) observam a importância da biografia como 

instância formativa do sujeito, que consegue perceber os mecanismos que o movem 

profissionalmente ao observar mais de perto os processos de ensino-aprendizagem aos quais 

foi submetido durante todo seu período formativo. Ao perceberem como sua formação 

interfere em suas representações e em seu modo de agir, os sujeitos participes desse tipo de 

pesquisa adquirirem um olhar reflexivo. Neste sentindo, ele pode levantar uma série de 

questionamentos e pensar a respeito da sua trajetória. 

 

Sobre o que eu me apoio para pensar ser aquele ou aquela que penso ser e 
quero tomar-me? Como me configurei como sou? E como me transformei? 
Sobre o que me baseio para pensar o que penso? De onde me vem as ideias 
que acredito minhas? Sobre o que me apoio para fazer o que faço da maneira 
como faço e / ou pretendo fazer? Com quem e como aprendi meu “saber-
fazer” em suas dimensões técnicas, programáticas e relacionais? Sobre o que 
me apoio para dizer o que digo (a escolha das temáticas, abordada nos 
relatos) da maneira como o enuncio (de onde vem o meu linguajar e o meu 
vocabulário). De onde vem minha inspiração minhas aspirações e meus 
desejos? (JOSSO, 2006, p.26). 

 
Tendo seus processos formativos estudados, esses sujeitos percebem que sua 

constituição profissional tem estreita relação com suas escolhas pessoais, o que pode 

contribuir para entender as razões que os levam a agir de determinada maneira. A escolha 

dessa abordagem metodológica surge do interesse de a partir da escuta das falas dos 

estudantes entender o que os levaram a participarem do Programa de Tutoria e como é 

implementada a aprendizagem colaborativa no cotidiano do Programa. Afinal, a educação e a 
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formação são processos de transformação, múltiplos projetos habitam, tecem, dinamizam os 

relatos das histórias de vida e também nos informam sobre os desejos de ser e de vir a ser de 

seus autores (JOSSO, 2006, p.27). Os processos de ser e de vir a ser dos sujeitos desta 

pesquisa são conhecidos durante a coleta dos depoimentos, afinal os sujeitos vão deixando 

pistas a respeito de suas formações e de suas constituições enquanto estudantes do 

Bacharelado. É interessante destacar que o estudante do  Bacharelado em Ciências e 

Tecnologia (BC&T) , vivencia dentro desta graduação momentos de escolha afinal de contas 

o BC&T segue um  modelo de formação em 02 (dois) ciclos. Por sinal,  

 

a análise narrativa pressupõe a exploração não só do que é dito, mas também 
de como é dito. Olha-se para o conteúdo e para a forma, podendo examinar-
se o modo figurativo como a linguagem é usada. Metáforas, analogias, 
semelhanças e outros tipos de imagens,fornecem indicação sobre um 
significado diferente do que é dito (GALVÃO, 2005,  p. 335). 
 

A escolha da pesquisa narrativa se deu por perceber que as pesquisas que utilizam 

narrativas, podem ser úteis e ricas, pois esse tipo de pesquisa auxilia na reflexão sobre as 

ações, enriquece a compreensão das práticas e ajuda a  entender o processo de construção do 

conhecimento.  

 

b) Quem são os participantes da minha pesquisa? 

Dada a natureza da investigação e os objetivos que almejo, a escolha dos sujeitos 

revelou-se de extrema importância para o transcurso da pesquisa. Para tanto, a coleta de 

material empírico foi realizada com um grupo misto composto por tutores e tutorandos que 

participam do Programa de Tutoria da Escola de Ciências & Tecnologia (EC&T). 

A definição desses dois grupos de estudantes justifica-se pelos papéis que cada grupo 

de sujeitos exerce no Programa. Os tutores são os estudantes bolsistas que gerenciam os 

grupos de estudos. Eles são estudantes do Bacharelado em Ciências & Tecnologia que 

encontram-se nos semestres posteriores ao terceiro ou mesmo que já concluiriam o BC&T e 

estão cursando alguma das engenharias (curso de segundo ciclo). O tutor é responsável por 

sugerir formas de organização do tempo de estudo para as ações presenciais e para os estudos 

individuais dos tutorandos; indicar estratégias para resolução de dúvidas diante do conteúdo, 

para resolução dos exercícios propostos e elaborar estratégias de avaliação do processo de 

aprendizagem do grupo. Já os tutorandos são os estudantes ingressantes do BC&T ou aqueles 

que apresentam dificuldades no curso e procuram a participação nos grupos de estudos da 
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Tutoria para sanar dúvidas e construir conhecimentos. Eles têm como atribuições o 

comparecimento aos atendimentos, a realização das tarefas propostas pelos tutores e o 

cumprimento do cronograma de estudos traçado em conjunto com os tutores.  

Como já foi mencionado, a coleta de material empírico foi realizada junto aos dois 

grupos de estudantes. Percebe-se que a experiência (auto)biográfica, como a realizada nessa 

pesquisa, coloca em questão não apenas os processos formativos do passado, mas também a 

tomada de consciência do indivíduo sobre o protagonismo diante das suas escolhas 

formativas, levando o graduando a refletir sobre seu projeto pessoal de construção da 

profissionalidade (JOSSO, 2004). 

É importante ressaltar que o Programa de Tutoria trabalha semestralmente com 60 

tutores e por volta de 270 tutorandos, diante desse universo numericamente grande, 

encaminhei um e-mail convidando estes estudantes a participarem da minha pesquisa. Porém, 

obtive retorno de apenas de um pequeno número de estudantes, deste modo  consegui realizar  

o levantamento do material empírico com apenas 28 (vinte e oito) sujeitos. Para tanto foi 

solicitado que cada participante da pesquisa assinasse o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) que tem por finalidade possibilitar, aos sujeitos da pesquisa, o mais 

amplo esclarecimento sobre a investigação a ser realizada, para que a sua manifestação de 

vontade de participar (ou não) seja livre e consciente. Na coleta de material empírico, seja nas  

entrevistas narrativas como no grupo focal, alguns aspectos foram os norteadores dos 

dialógos: a escolha pelo o Bacharelado em Ciências e Tecnologia; o itinerário acadêmico que 

contribuiu para participação no Programa de Tutoria e a experiência formativa/colaborativa 

dos grupos da Tutoria.  

 

c) Como foi o processo de coleta de material empírico? 

Antes de explanar como foi o processo de coleta de material empírico, é interessante 

destacar quais materiais são considerados fontes de dados na pesquisa narrativa. Para 

Ferrarotti (2010, p.43) as fontes utilizadas na pesquisa narrativa podem ser separadas em dois 

grandes grupos: materiais biográficos primários “narrativas autobiográficas recolhidas 

diretamente por um investigador no quadro de uma interação primária (face to face)” e os 

materiais secundários “documentos biográficos de toda espécie que não foram utilizados por 

um investigador no quadro de uma relação primária com as suas personagens”. Na presente 

pesquisa, foi utilizado do tipo de material considerado para Ferraroti (2010) como primário, 
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pois é provido da “subjetividade explosiva” própria das interações primárias.  

Ao adotar a perspectiva (auto)biográfica, defende-se, com Ferrarotti (2010), que 

essas fontes são um saber organizado, que nos cabe decifrar. Conforme a pesquisa  

(auto)biográfica em educação vem evidenciando, é possível identificar as práticas sociais 

manifestadas nas fontes (auto)biográficas, as quais são, ao mesmo tempo, reveladoras do  

processo de constituição de uma cultura e da identidade. Nesse sentido, Ferrarotti  (2010) 

discute a relevância de uma metodologia voltada para uma hermenêutica do indivíduo em 

suas interações sociais. 

 

Temos de abandonar o modelo mecanicista que caracterizou as tentativas de 
interpretação do indivíduo por meio de “frame-works”  sociológicos. O 
indivíduo não é um epifenômeno do social. Em relação às estruturas e à 
história de uma sociedade, coloca-se como  um  pólo ativo, impõe-se como 
uma práxis sintética. Mais do que refletir o social, apropria-se dele, 
mediatiza-o, filtra-o e volta a   traduzi-lo, projetando-se numa outra 
dimensão, que é a dimensão psicológica da sua subjetividade 
(FERRAROTTI, 2010, p. 44). 

 
Para ter acesso aos materiais primários que segundo Ferraroti (2010), carrega uma 

“subjetividade explosiva” recorre-se a duas técnicas: as entrevistas narrativas e o grupo  focal. 

 

d) A opção pela entrevista narrativa 

A entrevista narrativa, como fonte (auto)biográfica nos últimos anos vem alcançando  

no Brasil, um espaço cada vez maior nas pesquisas educacionais. Ela tem se tornado um  

instrumento importante na pesquisa (auto)biográfica, uma vez que por meio das narrativas  as  

pessoas lembram o que aconteceu, apresentam e produzem relatos, isto é ressaltado pelos 

pesquisadores Jovchelovitch e Bauer (2002). 

 

A entrevista narrativa tem como objetivo principal apreender a versão 
particular que os sujeitos constroem em relação a determinado objeto, não se 
preocupando com a descrição, mas com a forma com que o  entrevistado 
conta a história dos fatos e organiza seu discurso  enquanto narrativa. 

 
Seguindo as orientações da pesquisa narrativa, antes da realização da entrevista 

propriamente dita o pesquisador explora o campo de pesquisa e com base nas informações  

apreendidas e nos seus próprios interesses, ele monta uma lista / roteiro de pontos, que  

refletem seus interesses de pesquisa. Contrapondo-se ao esquema pergunta-resposta, utilizado  

comumente nas entrevistas. Para evitar constrangimentos e quebrar o “gelo”, iniciamos todas  
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as entrevistas com uma conversa informal na qual pode-se esclarecer o objetivo de pesquisa. 

Além da utilização dos instrumentos específicos para a coleta de material empírico, uma 

maneira que encontrei para iniciar as em entrevistas foi falar um pouco acerca da minha vida 

enquanto estudante e profissional. 

A narrativa, como metodologia de investigação, implica uma negociação de poder e 

representa, de algum modo, uma intrusão pessoal na vida de outra pessoa (GALVÃO, 2005, p. 

330). Toda entrevista biográfica esconde tensões, conflitos e hierarquias de poder; apela pelo 

carisma e para o poder social das instituições científicas relativamente às classes subalternas, 

desencadeando as reações espontâneas de defesa (FERRAROTTI, 2010, p. 46). Ressalvadas 

as condições estabelecidas pelo método, as narrativas (auto) biográficas se constituem 

instrumentos de investigação ricos também para a análise da questão da formação de futuros 

profissionais, pois a subjetividade das narrativas individuais (singulares) pode evidenciar o 

que ocorre no plano social.  

Ao recorrer a essa técnica, o pesquisador legitima o papel do ser humano como 

produtor de conhecimentos, no caso específico das narrativas, um ser contador de histórias, 

cujos pensamentos, emoções, sentimentos e, sobretudo experiências são fontes inesgotáveis 

de informações. Para Jovchelovitch e Bauer (2002, p.110) “a narrativa privilegia a realidade 

do que é experienciado pelos contadores de história: a realidade de uma narrativa refere-se ao 

que é real para o contador de história”. Assim, as narrativas possibilitam o entrelaçamento das 

vidas do narrador e do ouvinte, neste caso da pesquisadora, que ao compartilhar dos relatos do 

narrador, pode tanto reinterpretá-los, quando recriá-los conforme as suas próprias formas de 

pensar, sentir e agir. Para Sousa (2008, p. 96), “o pesquisador que trabalha com narrativas 

interroga-se sobre suas trajetórias e seu percurso de desenvolvimento pessoal e profissional, 

mediante a escuta e a leitura da narrativa do outro.” Nessa perspectiva, as experiências 

narradas pelos estudantes permitem que a pesquisadora reflita sobre o seu próprio processo 

formativo, imprimindo um caráter colaborativo à pesquisa narrativa.  

Além da entrevista narrativa foram utilizadas as falas obtidas no grupo focal. Essa é 

uma técnica de coleta de material empírico cujo objetivo principal é estimular os participantes 

a discutir sobre um assunto de interesse comum. 

 

e) Entrevista com grupo focal 

Considerando os objetivos da pesquisa e o problema investigado, opta-se por uma 
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segunda técnica: o grupo focal. O grupo focal oferece a possibilidade de pensar coletivamente 

um tema que integra o cotidiano de seus participantes. A entrevista com o grupo focal é uma  

técnica de coleta de material empírico que tem como principal objetivo estimular os  

participantes a discutir sobre um determinado tema. Apresenta-se como um debate aberto 

sobre o assunto em pauta. Os participantes são escolhidos a partir do grupo de estudantes que 

compõem o Programa de Tutoria, cujas ideias e opiniões são do interesse da pesquisa. No 

nosso caso, em particular, utiliza-se esta técnica para falar acerca do itinerário acadêmico que 

os levaram a participar do Programa de Tutoria. 

Segundo Bauer e Gaskell (2002) esta técnica pode ser utilizada com um grupo de  

pessoas que já se conhecem previamente ou então com um grupo de pessoas que ainda não se 

conhecem. A discussão em grupo se faz em reuniões com um pequeno número de 

informantes, ou seja, de 06 a 08 participantes. Geralmente conta com a presença de um  

moderador que intervém sempre que achar necessário, tentando focalizar e aprofundar a 

discussão. Partindo dessas ideias entende-se que os membros de um grupo interagem, 

influenciando as opiniões dos outros e tendo suas opiniões influenciadas. De modo bilateral, 

essa troca leva a um crescimento do grupo, tendo em vista as discussões e reflexões nele e por 

ele propiciadas. O grupo pode ser entendido, assim, como um instrumento de aprendizagem, 

fundamentando e alavancando pelo diálogo na realização de uma discussão.  

 

f) Análise compreensivo-interpretativa 

Ao escolher como material de análise as narrativas (auto)biográficas, é possível  

perceber  e reconhecer o tempo e o espaço em que os sujeitos se inserem. Embora sejam 

relatos individuais, por meio deles é possível identificar o coletivo, já que se pode considerar 

que os indivíduos são frutos de constituições históricas, culturais e temporais. Nesta pesquisa  

trabalha-se com estudantes que apesar das suas singularidades estão unidos pelo vínculo 

institucional do Programa de Tutoria da Escola de Ciências & Tecnologia  da UFRN.   

De posse das entrevistas, devidamente transcritas, passa-se para a etapa do trabalho 

sobre as fontes (auto)biográficas, organizando o que foi encontrado nas entrevistas para 

aprofundar as análises. O material empírico foi analisado na perspectiva de um olhar 

interpretativo que é contextualizado privilegiando o discurso dos sujeitos subjetivos e, para 

que tudo aconteça faz-se necessário garantir o rigor e não perder de vista o exercício do olhar 

atento e da escuta sensível. Como sugere Pena (2010, p.106), numa investigação é necessário 
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se atentar à questão ética do “reconhecimento de que tanto pesquisado como pesquisador 

pertencem a uma mesma textura cultural, ainda que com interesses diferentes”, e 

concordamos com a autora que nosso desafio é fazer da melhor forma possível “uma 

interpretação de outra interpretação” (PENA, 2010, p. 106). 

 

O reconhecimento de que tanto pesquisado como pesquisador pertencem a 
uma mesma textura cultural, ainda que com interesses  diferentes. Talvez seja 
esse o nosso primeiro passo como  pesquisadores: compreender que quem 
pesquisa só consegue fazer uma  interpretação de outra interpretação (PENA, 
2010, p. 106) 
 

Uma preocupação que se tem se refere à escolha do procedimento para a análise do 

material empírico. Para Luis Passeggi (2008, p. 61), “Uma etapa crucial das pesquisas com 

fontes autobiográficas, conduzidas segundo um enfoque qualitativo, é a análise e interpretação 

dos dados”, uma vez que estaremos interpretando dados linguísticos e subjetividades. As 

narrativas dos tutores e tutorandos insurgiram como corpus de análise da pesquisa e 

evidenciou subjetividades no e sobre o cotidiano da vida acadêmica. Sobre a utilização das 

narrativas (auto)biográficas como fontes de investigação, Souza (2014) infere que 

 

narrativas (auto) biográficas configuram-se como  corpus de pesquisa, visto 
que são recolhidas de forma oral e/ou escritas pois, como afirma Poirier et. 
al., corpus pode ser entendido como (...) um material qualitativo constituído 
por um conjunto de histórias de vida, de sujeitos saídos de um universo 
populacional nitidamente definido e dos fins que se procura atingir ( p. 108).  

 
Ao tomar como referências teórico-metodológicas na abordagem (auto)biográfica, 

utilizei, conforme Souza (2014), uma análise compreensivo-interpretativa das narrativas. 

Desta forma, a interpretação aconteceu desde o momento inicial da investigação, a qual se 

organizou a partir dos seguintes tempos: Tempo I: Pré-análise / leitura cruzada; Tempo II: 

Leitura temática / unidades de análise descritivas; Tempo III: Leitura compreensivo-

interpretativa do corpus (SOUZA, 2006, p. 79). 

O primeiro tempo de análise revela-se como singular, tendo em vista a construção do 

perfil do grupo pesquisado, tanto na perspectiva individual, quanto coletiva. A escrita do perfil 

biográfico busca mapear dados identificadores de cada sujeito individualmente e do grupo em 

sua dimensão coletiva, explicitando questões culturais, socioeconômicas, biográficas (gênero, 

idade, relações familiares, etc), de formação e das implicações/dificuldades em relação a 

narrativa oral e ou escrita.  

No que se refere ao segundo tempo “Leitura temática ou unidades de análise 
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temática/ descritiva”, cabe destacar que o mesmo vincula-se às leituras cruzadas (Tempo I), 

tendo em vista a construção do perfil biográfico do grupo pesquisado e a possibilidade de 

apreensão de regularidades, irregularidades, particularidades e subjetividades de cada história 

individualmente e do conjunto das narrativas do grupo, mediante a organização temática e 

agrupamento de unidades de análise que possibilitam a compreensão e interpretação do texto 

narrativo, através do seu universo de significados e significantes. 

O terceiro tempo, “análise compreensivo-interpretativa”, vincula-se ao processo de 

análise, desde o seu início, visto que exige leituras e releituras individuais e em seu conjunto 

do corpus das narrativas, recorrendo aos agrupamentos das unidades de análise temática e/ou 

ao conjunto das narrativas e das fontes utilizadas. Nesta pesquisa tem-se os seguintes eixos 

temáticos: as motivações para participar do Programa de  Tutoria e os fatores que influenciam 

a construção de uma aprendizagem colaborativa. 
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CAPÍTULO 03 - A ESCUTA  DAS FALAS DOS SUJEITOS DE PESQUISA 
 
 
 
 

Foto 04: Grupo do Programa de  Tutoria desenvolvendo uma atividade  
 

 
Fonte: Acervo pessoal (MACÊDO, 2015) 

 
 
 
 

Situo esta dissertação dentro da abordagem qualitativa e no âmbito da pesquisa 

narrativa em educação. No caso específico desta pesquisa foram utilizadas duas fontes 

(auto)biográficas: a entrevista narrativa individual e o grupo focal. As entrevistas narrativas 

individuais foram realizadas com 24 (vinte e quatro) estudantes (tutores e tutorandos), já o 

grupo focal foi realizado com um grupo composto por 06 (seis) estudantes, dos quais 03 eram 

tutores e 03 eram tutorandos. As falas dos sujeitos de pesquisa foram gravadas e de posse das 

entrevistas, devidamente transcritas, foi realizado o trabalho de análise sobre as fontes 

(auto)biográficas. O material empírico foi analisado na perspectiva compreensivo-

interpretativa, privilegiando a fala dos sujeitos. Além disso, os estudantes são identificados no 

texto por nomes de pedras preciosas, preservando, assim, a sua identidade e ao mesmo tempo 

ressaltando a riqueza da fala de cada sujeito. 

Neste sentido, as narrativas dos estudantes conduzem à construção do seu perfil e são 

reveladoras do cenário estudado. Portanto, o presente capítulo tem como foco principal a 

apresentação do perfil dos estudantes que participam do Programa de Tutoria, além de serem 

ressaltadas as motivações que os levaram a participar do referido Programa.  

 

3.1 O que os sujeitos de pesquisa falam sobre suas experiências acadêmicas em C&T? 
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O nascimento no ano de 2009 do Bacharelado em Ciências & Tecnologia na 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte traz consigo uma proposta pedagógica 

inovadora que o diferencia dos demais cursos da instituição. Em primeiro lugar, o 

Bacharelado em Ciências & Tecnologia (BC&T) é um modelo de formação em ciclos. Como 

já foi mencionado nos capítulos anteriores, inicialmente o estudante, ingressa em um 

Bacharelado Interdisciplinar que é um curso de primeiro ciclo com duração máxima de três 

anos e meio. Após esse período de tempo o estudante pode optar apenas pela conclusão do 

BC&T (1º ciclo) ou se for do interesse reingressar em um dos cursos de 2º ciclo com duração 

de 02 anos. Em segundo lugar, o curso conta com uma entrada anual de 1.120 alunos e os 

componentes curriculares obrigatórios da estrutura curricular são ministrados em turmas de 

até 150 alunos. Em meio a essas inovações presentes na proposta pedagógica do BC&T 

podemos afirmar que o corpo discente do curso é quantitativamente grande e diversificado, é 

formado em sua maioria por jovens entre 18 e 24 anos, recém-egressos do ensino médio, com 

integral dedicação ao estudo. Porém, há um número considerável de alunos ativos no curso 

que já estão no mercado de trabalho, que tem família constituída, e, consequentemente, pouca 

disponibilidade para atividades extraclasse. Observa-se, também, neste corpo discente um 

número significativo de estudantes com idade superior a 30 anos, muitos deles a algum tempo 

fora da escola (Projeto Pedagógico do BC&T / UFRN, 2014). 

Parte-se do entendimento que o sujeito traz consigo um conjunto de experiências 

pessoais e constrói sua história na relação com o outro. Conforme Berger & Luckmann 

(1985), o indivíduo age e interage, no mundo, com base em símbolos que, lhe são dados, uma 

vez que, ao nascer, já passa a fazer parte um determinado grupo social. À medida que se 

desenvolve, o indivíduo pode ser inserido em alguns grupos e, concomitantemente, excluído 

de outro. Neste sentido, conforme Reis (2008) a investigação narrativa explora as dimensões 

pessoais dos sujeitos, ou seja, os seus afetos, sentimentos e percursos de vida. Assim, para 

compreender as escolhas e atitudes de alguém, torna-se necessário resgatar sua história, que 

está ligada às histórias de seu grupo e a realidade em que esta inserido. Em meio ao Programa 

de Tutoria da EC&T, quem foram os sujeitos entrevistados na presente pesquisa? O que eles 

têm a dizer a respeito do Bacharelado? Quais motivações os levaram a participar do Programa 

de Tutoria? 

Para responder a estas questões foi realizada a coleta de material empírico. No intuito 

de evitar constrangimentos e quebrar o “gelo”, iniciamos todas as entrevistas narrativas e o 



                                                                                                                             
74 

 

grupo focal com uma conversa informal na qual pode-se esclarecer os objetivos de pesquisa. 

Além disso, uma maneira encontrada para iniciar as conversas foi falar um pouco acerca da 

minha vida enquanto estudante e profissional. Uma vez que os seres humanos são contadores 

de histórias (BRUNNER, 1986; CONNELY e CLANDINY, 1990) e as histórias contadas 

pelos homens deixam explicitas as experiências vividas. 

Neste sentido, foi por meio das narrativas dos estudantes que participam do Programa 

de Tutoria pude conhecer aspectos das vidas acadêmicas de tutores e tutorandos. Constata-se 

que todos os estudantes entrevistados são jovens que encontram-se na faixa etária entre 19 e 

30 anos, pertencem a ambos os sexos, porém com predomínio para o sexo masculino. Os 

tutorandos entrevistados são estudantes do Bacharelado em Ciências & Tecnologia (1º ciclo). 

Já os tutores entrevistados englobam tanto estudantes do Bacharelado em Ciências e 

Tecnologia (1º ciclo), quanto os que já concluíram o bacharelado e encontram-se vinculados 

aos cursos de  segundo ciclo (Engenharias). A maioria dos estudantes são provenientes de 

escolas da iniciativa privada, porém há uma boa representativa de estudantes que cursaram o 

ensino médio no  Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) e diversas em instituições 

escolares públicas (Conforme Entrevistas Narrativas, 2015). 

A partir das falas dos estudantes percebi que o Bacharelado em Ciências & 

Tecnologia acaba adquirindo um sentido de “ponte”, ou melhor, de caminho que leva os 

estudantes para várias possibilidades de formação. Foi levantada a seguinte indagação no 

grupo focal “Qual a motivação os levaram a escolher o Bacharelado em Ciências e Tecnologia  

da UFRN?” Diante das trajetórias que se entrecruzavam destaco as seguintes falas:  

 

Ingressar no bacharelado era o único jeito que tinha pra eu conseguir entrar 
no curso que eu tinha interesse, eu tinha interesse em engenharia de petróleo 
depois eu acabei mudando para telecomunicações (Opala. Tutorando . Grupo 
focal. 2015). 
 
O bacharelado era um curso novo que dava acesso ao segundo ciclo que era o 
que eu realmente queria. Queria engenhara mecânica, para isso eu tinha que 
passar pelo BCT. Exatas é área que tenho mais interesse, que me identifico 
mais. Desde o ensino médio que eu venho mais voltado para área da exatas. 
Que eu tenho uma facilidade maior  (Rubi. Tutor. Grupo focal. 2015). 
 
Como bom vestibulando eu não sabia o que eu queria da minha vida, ainda 
não queria nada de humanas e biomédica não, ai vou para área de exatas ai 
escolhi C&T pelo leque que ele poderia me dar no futuro. Eu entrei aqui já 
pensando em engenharia de telecomunicação, descobri engenharia 
biomédica, eu percebi que era a área que eu mais gostava porque  envolvia 
uma pouco da parte biomédica, era o que eu gostava, misturava anatomia, 
biofísica, com a parte de exatas (Berilo.Tutor. Grupo focal. 2015). 
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O bacharelado foi minha segunda opção, minha primeira opção era civil. 
Entrei no intuito de ir pro bacharelado e depois e ir pra civil. Quando entrei 
em meu primeiro período eu fiz a semana de engenharia mecânica. Comecei 
a me interessar por mecânica. Agora quero mecânica (Safira. Ex-tutoranda. 
Tutora. Grupo focal. 2015). 
 

Após o ensino médio no IFRN, fiz o vestibular para Engenharia Elétrica, e no 
curso percebi que ele era o que eu não queria. Ai para entrar em Mecânica era 
necessário passar pelo bacharelado (Citrino. Tutorando. Grupo focal. 2015). 

 
Além de reconhecer nas falas dos estudantes essas várias possibilidades de formação 

que o curso proporciona, encontram-se explicitados no Projeto Pedagógico do BC&T / UFRN 

(2014) detalhes a respeitos dessas possibilidades. Conforme o Projeto Pedagógico, o 

bacharelado tem uma carga horária total de 2.400 horas, dessa carga horária total, um subtotal 

de 1.380 horas, das quais 120 horas são de atividades complementares e constitui o núcleo 

comum de componentes curriculares obrigatórios do curso para todos os discentes. Neste 

núcleo comum encontra-se os componentes de maior retenção, que são as disciplinas de 

física, informática e matemática. Um total de 1.020 horas corresponde à escolha que cada 

estudante deve realizar após concluir o núcleo comum:  

1. Formação interdisciplinar geral – A primeira possibilidade é a de continuar a 

formação interdisciplinar sem preparação específica para o ingresso em um curso de segundo 

ciclo. Nesse caso, todos os componentes curriculares cursados após o núcleo comum  serão de 

livre escolha do aluno dentre aqueles designados como optativos na estrutura curricular; 

2. Formação interdisciplinar direcionada – A segunda possibilidade é a de continuar a 

formação interdisciplinar em um eixo de conhecimento específico. A organização curricular 

desses componentes permite ao graduando decidir entre três eixos de formações: Ênfase da 

Formação Interdisciplinar em Neurociências; Ênfase de Formação Interdisciplinar em 

Computação Aplicada e Ênfase de Formação Interdisciplinar em Negócios Tecnológicos. 

Nesse caso, o aluno deverá cursar após o núcleo comum  um grupo de componentes optativos 

específicos ao eixo de conhecimento escolhido;  

3. Formação para engenharias – A terceira possibilidade levará o estudante escolher 

uma ênfase. O estudante com  ênfase cursará 1.020 horas correspondentes a sua escolha. Após 

a conclusão do bacharelado, a ênfase o levará ao reingresso específico de segundo ciclo em 

um dos cursos de Engenharia da UFRN que têm o BC&T como curso de primeiro ciclo. A 

saber existem 08 ênfases e suas respectivas engenharias para o reingresso: 1) Tecnologia 

Ambiental; 2) Tecnologia Biomédica; 3) Tecnologia de Materiais; 4) Tecnologia de Petróleo; 
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5) Tecnologia de Telecomunicações; 6) Tecnologia da Computação; 7) Tecnologia Mecânica; 

8) Tecnologia Mecatrônica. 

Com esta proposta pedagógica inovadora e diferenciada do restante dos cursos da 

UFRN, a Escola de Ciências & Tecnologia e o bacharelado em C&T abraçaram desde o ano 

de 2012 o Programa de Tutoria na tentativa de reduzir as taxas de evasão e retenção 

característica dos cursos da área de exatas. Vários são os fatores que influenciam as taxas de 

retenção elevadas nas disciplinas básicas das engenharias e ciências exatas. Conforme consta 

no “Projeto do Programa de Tutoria” (2012) no Bacharelado em Ciências & Tecnologia, 

podem-se elencar os seguintes fatores: 

1. A quantidade de ingressantes a cada semestre 560 (quinhentos e sessenta), 

ingressantes do segundo semestre, em particular, vêm tendo maior dificuldade em cumprir a 

carga horária regular semestral do curso, que é de 420h para o curso diurno e 330h para o 

curso noturno; 

2.  Deficiências na formação de ensino médio do ingressante; 

3. Alto nível de exigência e de quantidade de conteúdo, características típicas  

dos cursos de ciências exatas e das engenharias, especialmente no componentes curriculares 

das áreas  de  matemática, informática e física; 

4. Fatores relacionados às aulas ministradas em turmas grandes: dificuldade de 

interação  professor/aluno; diversidade de metodologias problemas disciplinares; 

5.  Deficiências no programa de orientação acadêmica; 

6.  Dificuldade de organização de horários de estudo por parte do discente; 6.1 

em razão dessa dificuldade, programas de monitoria têm, com raras exceções, eficiência  

bastante reduzida, pois os monitores, geralmente, são procurados apenas nos dias que 

antecedem as avaliações; 

7.  Falta de acompanhamento personalizado de alguns ingressantes que os leva a 

não criar uma identidade com o curso nem com alguns professores nem com o processo de 

ensino/aprendizagem como um todo; 

8. Falta de aptidão de alguns estudantes para estudar as disciplinas de exatas.  

Diante de um corpo discente quantitativamente grande, diversificado e da existência 

de inúmeros fatores que influenciam as taxas de retenção nas disciplinas básicas do 

bacharelado, “quais motivações levam os estudantes ao Programa de Tutoria?” Esta questão 

foi levantada tanto no grupo focal quanto nas entrevistas narrativas individuais. A seguir   
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falas dos sujeitos de pesquisa dão o conteúdo de cada motivação. 

 

3.2 Quais motivações levam os estudantes ao Programa de Tutoria? 

Ao analisar as narrativas dos tutores e tutorandos foi possível identificar algumas 

motivações que os levaram a participar do Programa de Tutoria. Dentre estas motivações 

destaco: a melhoria no aprendizado dos conteúdos das disciplinas de física, informática e 

matemática; o interesse em realizar atividade extracurricular e melhorar o currículo; o 

interesse pela carreira docente; a importância do Programa como um espaço de aprendizagem 

e a necessidade da bolsa de estudo. A seguir serão apresentadas algumas falas dos sujeitos de 

pesquisa exemplificando cada motivação. 

 

a) A melhoria no aprendizado dos conteúdos das disciplinas de física, informática e 

matemática 

Segundo as narrativas dos tutorandos a participação nos encontros do Programa de 

Tutoria contribuem para melhoria da aprendizagem dos conteúdos dos componentes 

curriculares dos semestres iniciais do curso. Neste sentido, entende-se que este é um dos 

motivos que incentivam a participação dos estudantes no Programa. Os estudantes que 

demonstraram comprometimento e assiduidade com as atividades do Programa conseguem 

concretizar um dos objetivos que a Tutoria se propõe que é “capacitar o aluno para que  

desenvolva habilidades  para resolver problemas de matemática, física e informática”.  

Como tutorando eu tive um tutor muito bom, algumas pessoas não tiveram, a 
mesma sorte. Ele mostrou como levar a vida acadêmica e a vida pessoal. Foi 
uma experiência muito boa. Me ajudar a administrar isso. Mostrou como 
deveria ser meu ritmo de estudo nas disciplinas. Daí consegui a aprovação 
em muitas disciplinas (Brilhante. Tutorando.  Entrevista Narrativa. 2015). 
 
O tutor consegue dar dicas porque ele já passou pelas disciplinas. Ele dá 
orientação de como eu deveria estudar. A partir das orientações recebidas 
consegui obter bons resultados (Citrino.Tutorando. Grupo focal. 2015). 

 
O bacharelado apresenta um alto índice de reprovações sucessivas nesses 

componentes. Nesse sentido foi necessário encontrar mecanismos que conseguissem auxiliar 

na superação dessas reprovações e demais dificuldades encontradas pelos alunos ao longo do 

curso. Além da superação dessas dificuldades, é importante que as ações da Tutoria ou de 

qualquer outro programa dentro da EC&T tenham sempre o foco no desenvolvimento as 

competências e habilidades que devem ser adquiridas no BC&T conforme consta no Projeto 

Pedagógico (2014, p. 10): 
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a) capacidade de identificar, avaliar e resolver problemas, enfrentar desafios e responder a 

novas demandas da sociedade contemporânea; 

b) capacidade de comunicação e argumentação em suas múltiplas formas; 

c) capacidade de atuar em áreas de fronteira e interfaces de diferentes disciplinas e campos de 

saber; 

d) atitude investigativa, de prospecção, de permanente busca e produção do conhecimento; 

e) comprometimento com a sustentabilidade nas relações entre ciência, tecnologia, economia, 

sociedade e ambiente; 

f) capacidade de utilizar tanto tecnologias clássicas quanto novas, de modo que formem a base 

das atividades profissionais; 

g) capacidade de empreendedorismo nos setores público, privado e do terceiro setor; 

h) capacidade de avaliar criticamente o impacto social e a viabilidade econômica das 

iniciativas na área de Ciências e Tecnologia; 

i) capacidade de utilizar tecnologias e metodologias reconhecidas na área das ciências; 

j) capacidade de trabalhar em grupo e em equipes multidisciplinares, gerenciando projetos, 

coordenando equipes e pessoas em qualquer área em que venha a se inserir profissionalmente; 

l) apresentar uma sólida formação na grande área de Ciências e Tecnologia; 

m) atuar no mercado de trabalho em área em que se exija o nível de graduação superior não 

especificada ou em área em que se solicitem conhecimentos básicos das Ciências Exatas e da 

Tecnologia seja no âmbito do setor primário, secundário, terciário ou terceiro setor, 

notadamente no que se convenciona intitular como funções de gestão intermediária. 

Diante de inúmeras competências e habilidades propostas para os graduandos em 

C&T o Programa de Tutoria vem auxiliar na sua concretização. 

 

A participação na Tutoria ajudou a revisar os conteúdos, evitar o 
esquecimento, reforçar a matéria  que já sei e as vezes me ensina mais 
(Diamante. Ex-Tutorando. Tutor.Entrevista Narrativa. 2015). 

 
 

Esta melhoria acaba comprovando a concepção de Paulo Freire (1998, p.25), segundo 

o qual “quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender.” É importante 

entender que essa aprendizagem não se restringe, apenas à transmissão de conteúdos, ou seja, 

os conteúdos de aprendizagem não se reduzem, unicamente, às contribuições das disciplinas 

ou matérias, mas  envolvem  todos aqueles que possibilitem o desenvolvimento do indivíduo, 
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como um todo, desde as suas capacidades físicas, afetivas, de relação interpessoal até a sua 

inserção social. Neste sentido, o Programa de Tutoria da Escola de C&T pode ser entendido 

como uma iniciativa que visa auxiliar no processo de ensino/aprendizagem e melhorar as 

taxas de aprovação nas disciplinas das áreas da Matemática, Física e Informática.  

Para que a aprendizagem ocorra de maneira significativa, como é trabalhada por 

David Ausubel, é necessário  que,  dentre  outras  condições,  o  estudante   tenha  algum  

conhecimento  prévio  acerca  do material a ser aprendido. Neste sentido, quando um aluno 

chega ao Programa de Tutoria, é provável que tenha adquirido algum tipo de conhecimento 

prévio que pode ser investigado pelo tutor, no caso dele ter participado das aulas sobre o 

assunto acerca do qual procura aprendizagem e/ou esclarecimentos para suas dúvidas. Então, 

o monitor poderá auxiliá-lo nesse sentido, já que em sala de aula muitas vezes não é possível 

ocorrer  este  tipo  de  atendimento  devido o as aulas ocorrerem em turmas grandes  que   

dificulta  o atendimento individual por parte professor a todos os alunos.  

 

b) O interesse em realizar atividade extracurricular e melhorar o currículo 

A segunda motivação apontada pelos estudantes como incentivadora de sua 

participação no Programa é entendê-lo como uma oportunidade de realizar uma atividade 

extracurricular que venha a complementar a sua formação acadêmica. Os seguintes relatos 

explicitam esta motivação: 

A Tutoria eu fiz por dois motivos. Um que eu tava me dando mal nas 
disciplinas do início do curso, comecei a participar no segundo semestre da 
tutoria. Participei com o interesse de melhorar nas disciplinas e também para 
conseguir horas extras que a gente tem que fazer, hora extra para concluir o 
curso. Ai eu juntei o útil ao agradável. Juntei essa parte de estudar em grupo, 
que eu só estudava sozinho e eu tava vendo que  não tava dando muito certo e 
comecei a estudar em grupo com o pessoal, eles tinham as dúvidas e eu 
também,  a gente tirava as dúvidas e o tutor dava uma orientada de como 
estudar (Jaspe. Tutorando. Entrevista Narrativa. 2015). 
 
Como eu cheguei a ser tutorando. Inicialmente eu pensei nas horas 
complementares, ai depois eu vi o quanto era bom participar do grupo (Ônix. 
Ex-tutorando. Tutor.  Entrevista Narrativa. 2015). 
 

 
De acordo com o Projeto Pedagógico do BC&T / UFRN (2014), o bacharelado tem 

uma carga horária total de 2.400 horas com duração de seis semestres letivos para os 

ingressantes no turno diurno (MT) e sete semestres letivos para os ingressantes no turno 

noturno (N). Conforme já foi mencionado, da carga horária total do curso, 120 horas são de 

atividades complementares e elas fazem parte do grupo de componentes curriculares 



                                                                                                                             
80 

 

obrigatórios para todos os discentes. Neste sentido, a participação no Programa de Tutoria é 

incorporado ao currículo como parte das atividades complementares e ela pode ser encarado 

como uma experiência que vem somar aos conteúdos disciplinares que compõem a estrutura 

curricular do bacharelado.  

A regulamentação das atividades complementares é explicitada no Parecer nº 67 do 

CNE/CES, que estabelece um referencial para as Diretrizes Curriculares Nacionais dos 

Cursos de Graduação. As atividades complementares podem ser: trabalhos de iniciação 

científica, projetos, visitas técnicas, semanas acadêmicas, congressos, seminários, palestras, 

conferências, atividades culturais; integralização de cursos de extensão e/ou atualização 

acadêmica e profissional; monitorias, tutorias, participação em empresas júnior e outras 

atividades empreendedoras. Conforme o MEC, tais atividades têm como objetivo o aumento 

da criatividade, a produção do conhecimento, a articulação entre teoria e prática, além de 

permitirem ao aluno uma complementação e atualização do conteúdo ministrado nas 

disciplinas do curso, contribuindo assim para o desenvolvimento de posturas de cooperação, 

comunicação e liderança. As atividades complementares têm a finalidade de enriquecer o 

processo de ensino-aprendizagem, privilegiando a complementação da formação social e 

profissional. Na literatura as atividades complementares, vêm crescendo em importância, 

consolidando a concepção de currículo que vai além da grade de disciplinas, incorporando 

vivências, experiências e atividades acadêmicas que não se restringem à sala de aula. Algumas 

atitudes e valores dificilmente poderão ser estimulados e desenvolvidos apenas através dos 

processos tradicionais de ensino-aprendizagem (ARAÚJO FILHO, 2005).  

 A Tutoria é encarada como uma atividade acadêmica de natureza complementar, na 

qual o aluno tem a oportunidade de desenvolver e ampliar os conhecimentos adquiridos em 

sala de aula. Neste sentido, o tutor participa de um processo de aprendizagem pela ação, em 

que, num primeiro momento, ele aprende, para depois ensinar, e novamente aprende 

ensinando. Desta forma, deve-se destacar que também os conteúdos das disciplinas passam a 

ser apreendidos com mais profundidade, pois, ao repassar ao tutorando seus conhecimentos, o 

tutor se utiliza de novas metodologias. Percebo por meio das falas dos estudantes que na 

Tutoria é construída uma relação de colaboração entre tutor e tutorando. A participação dos 

estudantes em atividades complementares, a exemplo desse Programa, proporciona meios 

para o desenvolvimento da cidadania, qualificação para o mercado de trabalho e o pleno 

desenvolvimento do estudante.  



                                                                                                                             
81 

 

 

c) O interesse pela carreira docente 

A terceira motivação apontada pelos estudantes que os levam a participar do 

Programa de Tutoria é a tendência ou mesmo o interesse por seguir a carreira docente. 

Entende-se que a Tutoria abrange atividades que introduz o discente no caminho da docência, 

pois este Programa configura uma oportunidade de adquirir conhecimentos e valores didático-

pedagógicos, em que o aluno na qualidade de tutor deve ser agente de mediação no ensino-

aprendizagem dos tutorandos. Neste caso, o Programa permitiu que esses tutores 

confirmassem seu interesse através da vivência com a prática docente, uma vez que eles 

gerenciavam as atividades do grupo de estudos. 

 

O programa ajudou a descobrir um pouco mais sobre a área de docência, 
experimentar ou até mesmo se identificar em alguns casos e para os alunos 
que tiverem interesse efetivamente de participar do programa aproveitaram 
muito (Ametista. Tutora. Entrevista Narrativa. 2015) 
 
O Programa de Tutoria tanto  a gente  passa confiança para os alunos como a 
gente recebe confiança deles no sentido de que quem tem aptidão pra ser um 
docente já é uma porta você aprende com eles, eles aprendem com a gente, 
você cria ritmo de estudo pra você prosseguir no curso de engenharia que é 
um curso que requer ritmo de estudo você cria hábitos de horários de 
responsabilidade mesmo. Para nós tutores é gratificante chega um aluno sem 
saber o que quer, qual área quer, sem saber o que o BC&T tem a oferecer, ai a 
gente passa pra eles todas as informações, orientações e de repente eles 
alavancam, começam a passar nas disciplinas, tem boas notas (Quartzo. 
Tutor. Entrevista Narrativa. 2015) 

 

Mediante estes trechos das narrativas dos estudantes percebo que além de  contribuir 

com o processo de formação  acadêmica dos graduandos, a Tutoria também suscita nos seus 

participantes o interesse pela carreira docente. Uma vez que a escolha do curso de graduação 

é apenas o começo de uma trajetória acadêmica e profissional. Em meio aos cursos de 

graduação ocorrem o despertar, alguns estudantes se dedicam à iniciação científica, outros à  

extensão, alguns à  iniciação a docência.  

 

A identidade, não é dado adquirido, não é uma propriedade, não é  um 
produto a identidade é um lugar de lutas e de conflitos, é um espaço de 
construção de maneiras de ser e de estar na profissão (NÓVOA, 1995,  p. 16). 
 

 
            Conforme Nóvoa (1995) a identidade profissional é construída ao longo da formação, 

neste sentido a cada atendimento realizado na Tutoria e o planejamento que o antecede é 
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possível se envolver e conhecer as peculiaridades da prática docente. 

 

 Com a minha passagem pela a Tutoria me identifiquei como docente, foi 
através da Tutoria que participei de palestras na posição de palestrante, fui 
para um congresso nacional apresentar o trabalho da tutoria, enriquecendo e 
abrangendo os meus conhecimentos nas mais diversas áreas. Algumas 
conquistas que tenho atualmente devo a Tutoria que abriu um leque de 
opções para melhorar o meu aprendizado e minhas qualidade (Turqueza. Ex-
tutorando. Tutor. Entrevista Narrativa. 2015) . 
 
 
Com o projeto da Tutoria, pude confirmar que me identifico com a área da 
docência e quero desejo continuar nessa área. Como também, a satisfação de 
dever cumprido ao ter ajudado muitos alunos ao longo dos semestres, ter 
acompanhado alguns e poder observar o crescimento deles. Foi um projeto 
muito satisfatório para mim, como também para os que foram meus 
tutorandos (Pérola.Tutora. Entrevista Narrativa. 2015). 

 
 

As experiências vivenciadas no Programa de Tutoria ajudam os estudantes a  

compreender que o exercício da docência não se limita à mera transmissão de conteúdo, mas  

que todo docente precisa ter uma visão globalizada do processo de ensino. Percebe-se a 

preocupação do Programa em relação a essa visão globalizada, afinal a Tutoria ataca o 

problema da retenção, focando na orientação acadêmica como instrumento de apoio à 

adaptação do ingressante ao ensino superior e suporte nas disciplinas consideradas de maior 

retenção dos semestres iniciais do curso. Conforme Pimenta e Anastasiou (2005), 

 

ser professor requer saberes e conhecimentos científicos, pedagógicos, 
educacionais, sensibilidade, indagação teórica criatividade para encarar as 
situações ambíguas, incertas, conflituosas e, por vezes, violentas, presentes 
nos contextos escolares e não escolares. É da natureza da atividade docente 
proceder à mediação reflexiva e crítica entre as transformações sociais 
concretas e a formação humana dos alunos, questionando os modos de 
pensar, sentir, agir e de produzir e distribuir conhecimentos (PIMENTA; 
ANASTASIOU, 2005, p. 14). 
 
 

No espaço da universidade os estudantes têm a oportunidade de reconstruir ou 

construir novas representações e identificações, nas relações deste com o conhecimento 

pedagógico, na articulação que faz com os outros estudantes. Desse modo, entende-se que o 

gosto pela docência pode justamente se desenvolver a partir do momento que os tutores   

exercem o papel de bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 

(PIBID). 
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d) Espaço de aprendizagem 

A quarta motivação que incentiva a procura dos estudantes pelo Programa é entendê-

lo como um espaço de aprendizagem e formação. Todos os estudantes participantes, sejam 

eles tutor ou tutorando, aprendem e reaprendem nos encontros, numa prática constante de 

reflexão, usando a Tutoria não apenas como simples caminho de passagem, mas como 

momento reflexivo de sua formação.  

 
O Programa de Tutoria é muito bom, pois acabamos por revisar conteúdos 
antigos que muitas vezes são esquecidos, aprendemos algo novo toda vez que 
praticamos o ato de ensinar/orientar. Criam-se novos laços de amizade, 
diminui a timidez, tornamo-nos pessoas mais sociáveis. Ajuda no lado 
financeiro e abre nossos horizontes devido ao contato com pessoas mais 
experientes (Topázio. Ex-tutorando. Tutor.  Entrevista Narrativa. 2015). 
 
Confirmo que foi bastante positivo, quando eu estava sendo tutorando o meu 
tutor nos ensinou como organizamos nossos horários e criar hábitos de 
estudos, desta forma conseguimos melhorar nossos aprendizados e em 
consequência nossas notas. Quando passei a ser tutor desenvolvi junto com 
meus tutorandos métodos de aprendizados para que eles possam melhorar 
seus estudos e suas notas, assim desenvolvi mais domínio de disciplinas que 
já tinha concluído (Turqueza. Ex-tutorando. Tutor.  Entrevista Narrativa. 
2015). 
 

 
Conforme Libâneo (1994,  p.83), “o ato de aprender é  um ato de conhecimento, pelo 

qual se assimilam, mentalmente, os fatos, fenômenos e relações do mundo, da  natureza  e da 

sociedade, através do estudo das matérias”. As vivências no Programa de Tutoria ao mesmo 

tempo que envolvem os alunos nas atividades de ensino, suscitam  nestes a aprendizagem. 

Essas duas vertentes são explicitadas no livro “Pedagogia da Autonomia” que em um 

passagem afirma “quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina a aprender” 

(FREIRE, 1996, p.25).   

Nesta dissertação entende-se que o Programa de Tutoria vem quebrar com o mito que 

a aprendizagem das disciplinas de matemática, física e informática são uma atividade 

individual. Atividade individual na qual os alunos acompanham aulas expositivas e, em 

seguida, devem estabelecer uma rotina de estudos isolados uns dos outros. A partir do material 

empírico coletado acredita-se na Tutoria como uma oportunidade de aprendizagem 

colaborativa que representa uma alternativa didática às aulas expositivas e à aprendizagem 

individual. Parte-se do pressuposto de que as atividades colaborativas próprias dos grupos de 

estudo do Programa têm grande potencial para facilitar a aprendizagem significativa porque 

viabilizam o intercâmbio, a negociação de significados e colocam o aluno tutor na posição de 
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mediador. Neste sentido a noção de aprendizagem colaborativa desenvolvida no Programa de 

Tutoria será explanada no capítulo 04 desta dissertação. 

O Programa de Tutoria é um meio para complementar às aulas convencionais 

ministradas pelos docentes da EC&T. Em conexão com a   teoria  de David  Ausubel  

(MOREIRA  E  MASINI,  2008)  enfatiza  que  o   ensino  deve  partir  de  uma  perspectiva  

do  que  o  aluno  já  conhece  para  então  compreender  o  contexto.  Não significa que uma 

aula expositiva não possa facilitar a aprendizagem significativa, porém normalmente o ensino 

expositivo tradicional é insuficiente para suscitar no alunado tal aprendizagem. É importante 

destacar que certas estratégias e certos instrumentos podem ter maior potencial facilitador da 

aprendizagem significativa, mas dependendo de como são usados em situação de ensino 

podem não promover tal aprendizagem. Retomando o que foi discutido no Capítulo 02 desta 

dissertação, o conhecimento prévio é, na visão de David Ausubel, a variável mais importante 

para a aprendizagem significativa de novos conhecimentos, os chamados subsunçores já 

existentes na estrutura cognitiva do sujeito que aprende. O resgate do conhecimento prévio 

“ajuda” na aprendizagem de novos conhecimentos, o que permite dar significados a estes 

conhecimentos. 

 

e) A necessidade da bolsa de estudo 

A quinta e última motivação que leva os estudantes a participarem do Programa de 

Tutoria da EC&T é a necessidade de ter uma bolsa de estudo. O quadro de tutores da Escola 

de C&T atualmente é preenchido, prioritariamente, por ex-tutorandos que apresentam bom 

desempenho acadêmico e que são selecionados mediante processo seletivo. 

 

Ser tutora, primeiro porque eu gosto de trabalhar em grupo. Eu acho 
importante se você vai para uma empresa ou qualquer, outra área, você 
precisa de saber lidar em grupo,  teoricamente você nunca vai trabalhar 
sozinha então isso é um ponto positivo. E porque escolher a tutoria, não vou  
mentir, uma boa parte é a questão da bolsa e a outra é porque é uma forma de 
ajudar os outros. muitos dos meus tutorandos sempre perguntam 
principalmente nas primeiras semanas de aulas como funcionam o curso e as 
normas quer queira quer não quem acaba passando pra eles somos nos da 
Tutoria (Esmeralda. Ex-tutoranda. Tutora. Entrevista Narrativa. 2015). 
 
 
Eu quis ser tutor porque eu estava precisando de uma bolsa e também pelo 
fato que eu via que tinha o conhecimento  adquirido e poderia passar para 
outra pessoa e eu  podia ver se realmente eu aprendi aquela matéria passando 
para outra pessoa, me testar (Lápiz-lazuli. Ex-tutorando. Tutor. Entrevista 
Narrativa. 2015). 
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A bolsa é o auxílio financeiro de R$400,00 reais concedido mensalmente aos tutores 

pelo desenvolvimento das atividades realizadas junto ao Programa de Tutoria. Os tutores 

recebem uma bolsa do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência. Dentre as 

obrigações do tutor, ele precisa cumprir uma carga horária de atividades correspondente a 12  

horas semanais. No início de cada semestre são definidos os horários de atendimentos sem 

prejudicar as suas atividades da graduação. Neste sentido, a bolsa de estudo é um atrativo 

relevante para a participação dos estudantes no Programa, uma vez que há estudantes que 

necessitam desse auxílio para arcar com as despesas com o transporte, alimentação, 

fotocópias e aquisição de livros.  

Após a descrição e análise das 05 (cinco) principais motivações que incentivam a 

participação dos estudantes no Programa de Tutoria da Escola de Ciências & Tecnologia, 

pode-se entender a Tutoria como um mecanismo de suporte acadêmico pedagógico, 

incentivador da organização da rotina de estudos e colaboração entre estudantes. Neste 

sentido, os estudantes são os protagonistas dessa ação institucional da UFRN, eles assumem o 

papel de agentes desse Programa. Portanto, o Programa de Tutoria é encarado como uma 

alternativa de estudo extra sala de aula, os alunos tutores são vistos como mediadores na 

aprendizagem e “colaborar” é a palavra guia das atividades no Programa. 
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CAPÍTULO 04 - APRENDIZAGEM COLABORATIVA NAS VIVÊNCI AS DO 
PROGRAMA DA TUTORIA  

 

 

 

Foto 05: Diferentes grupos da Tutoria no momento de atendimento  

 
Fonte: Acervo pessoal (MACÊDO, 2014) 

 
 
 
 

 Neste capítulo será analisada a aprendizagem colaborativa resultante das vivências 

no Programa de Tutoria. No entrecruzamento das narrativas (auto)biográficas dos estudantes 

emergiram os fatores que contribuíram e os que dificultaram a aprendizagem colaborativa no 

Programa de Tutoria da EC&T. 

Após a análise do material empírico coletado por meio das entrevistas narrativas e do 

grupo focal foi possível identificar 06 (seis) fatores apontados pelos estudantes como 

facilitadores da aprendizagem colaborativa e do trabalho em grupo bem sucedido. São eles a 

sensação de pertencimento ao grupo; ajuda mútua entre os membros de cada grupo; 

comprometimento individual dos membros do grupo; presença de uma liderança no grupo; 

reconhecimento da diferença de nível de conhecimento entre os membros do grupo e 

afinidades de interesse. Além de identificar 06 (seis) fatores apontados pelos estudantes como 

facilitadores da aprendizagem colaborativa, foi possível localizar 04 (quatro) fatores  

apontados como barreiras para tal aprendizagem. São eles a falta de comprometimento de 

alguns colegas do grupo, a falta de participação, a heterogeneidade do estudantes do grupo e a 

falta de um espaço físico para as atividades.  
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4.1 Fatores facilitadores da aprendizagem colaborativa 

a) Sensação de pertencimento ao grupo 

O primeiro fator apontado pelos relatos dos estudantes como propiciador da 

aprendizagem colaborativa é a sensação de pertencimento, responsável pelo estabelecimento 

de um clima amistoso entre os membros de cada grupo. Pode-se observar esse fator no 

seguinte relato:  

Meu primeiro dia de aula aqui na EC&T foi terrível. Eu cheguei na primeira 
semana de aula, pensei que nunca ia ter nada, porque geralmente a primeira 
semana de aula nunca tem, cheguei dez minutinhos atrasada, mas eu tava 
super tranquila, cheguei era aula de álgebra vetorial. Cheguei o anfiteatro 
estava lotado, já tinham dois quadros escritos com uma ruma (sic) de 
fórmula, eu  entrei na sala soando frio, eu me sentei na cadeira, ai o professor 
dando os conteúdos assim bem rápido, e dizendo “pessoal aqui a gente viu 
aula passada, isso aqui vocês viram no ensino médio” e eu meu Deus eu 
quero morrer eu quero chorar, eu não sei nada disso. Não aguentei ficar nem 
vinte minutos na aula, sai daqui desesperada, chorando decidida a não voltar 
pra cá, decidida a trancar o curso, fiquei desesperada, foi um choque horrível. 
A participação na tutoria começou por conta dessa minha dificuldade, eu era 
um zero a esquerda em tudo, ai não dava pra ser assim, eu tinha que superar 
isso e levar pra frente. Eu não podia permanecer na dificuldade. Ai o 
programa de Tutoria foi muito divulgado na ECT e o foco na época era 
realmente os alunos que estavam entrando porque entrava assim meio 
perdidão e era bom pra pessoa ir se inteirando da dinâmica do curso. Era um 
norteador. Eu tava precisando da ajuda e toda ajuda era bem vinda eu me 
inscrevi. Foi bom porque fiz outras amizades. Conheci outras pessoas. Vi que 
aquele desespero não era só meu era compartilhado então serviu de apoio 
também (Água-marinha. Tutoranda. Entrevista Narrativa. 2015). 

 

O relato chama a atenção para o caráter norteador e acolhedor do Programa de 

Tutoria. No Programa são formados grupos de estudos de até 06 (seis) estudantes que são 

acompanhados e liderados ao longo do semestre por um tutor. A Tutoria se propõe a trabalhar 

com a orientação e o suporte como instrumento de apoio à adaptação do ingressante ao ensino 

superior nas disciplinas consideradas de maior retenção dos semestres iniciais do curso. 

Entende-se que para a concretização desta proposta é necessário que os estudantes tenham a 

sensação de pertencimento. Neste sentido, Zigmunt Bauman esclarece, 

 

tornamo-nos conscientes de que o ‘pertencimento’ e a ‘identidade’ não tem a 
solidez de uma rocha, não são garantidos para toda a vida, são bastante 
negociáveis e revogáveis, e de que as decisões que o próprio indivíduo toma, 
os caminhos que percorre, a maneira como age – e a determinação de se 
manter firme a tudo isso – são fatores cruciais tanto para o ‘pertencimento’ 
quanto para a ‘identidade’ (BAUMAN, 2005, p. 17). 
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Entende-se que a relação contínua ao longo do semestre entre os membros do grupo 

desenvolve a sensação de pertencimento e apresenta sintonia com o que Palloff e Pratt (2005) 

apontam como um dos fatores geradores de colaboração: a criação de uma comunidade de 

aprendizagem. A comunidade contribui também para a construção da ‘presença social’ que 

diminui a sensação de solidão. Diante do contexto da EC&T constata-se que a solidão é uma  

característica marcante do bacharelado em C&T uma vez que o curso é baseado em turmas 

grandes.  

Aqui em C&T a distância entre o aluno e o professor é grande. As turmas são 
muito grandes. O professor chega na aula, dá aula e sai. Você não chega a 
conversar com o professor o semestre inteiro, ele não sabe qual a sua 
dificuldade, o que ele poderia melhorar na aula dele e acaba sendo muito 
distante essa relação aluno-professor (Rodocrosita Ex-tutorando. Tutor. 
Entrevista Narrativa. 2015) 

 

Para Coll (2003), a necessidade de buscar alternativas para as limitações e carências da 

educação escolar, justifica o surgimento de propostas relacionadas com as Comunidades de 

Aprendizagem. As Comunidades de Aprendizagem seriam alternativas curriculares aos  

modelos  tradicionais de ensino aprendizagem,  sob a forma de grupos descentralizados de  

sujeitos que se auto-organizam em comunidades funcionais e estáveis e cuja a meta principal 

é o apoio mútuo para o desenvolvimento eficaz de atividades construtivas de aprendizagem. 

Retomamos as ideias de César Coll, 

 

as iniciativas voltadas a organizar as salas de aula como Comunidades de 
Aprendizagem apontam para uma nova visão dos processos de ensino e 
aprendizagem, abrem caminho para práticas docentes distantes dos modelos 
transmissivos e outras práticas pedagógicas tradicionais e oferecem exemplos 
concretos de como se pode ajudar os alunos a realizar aprendizagens 
significativas e culturalmente relevantes (2003, p. 29) . 

 
As Comunidades de Aprendizagem, segundo Coll, não ocorrem apenas nas salas de aula. 

O que chamamos de mediação é, para Coll (2003), um tipo de orientação e de guia externo que 

não substitui o processo de construção de cada aluno, que é pessoal, mas que se constitui numa 

ajuda necessária, passando pelo acompanhamento da atuação do aluno e pela intervenção direta e 

recíproca, ao estabelecer o diálogo. No entanto, alerta este autor que esta ajuda deve ser ajustada. 

Sobre isto, Coll afirma, 

ajustar a ajuda educativa em sala de aula significa assistir aos alunos na 
realização das atividades e das tarefas, o que implica prosseguir com um 
acompanhamento de suas atuações, desenvolver um trabalho conjunto e atuar 
de modo contingente no que fazem e dizem (2003 p. 23-4) . 
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Esta ajuda, que precisa ser adequada em qualidade e quantidade, precisa levar em conta o 

que Coll (2003) chama de elementos do triângulo interativo: a atividade mental construtiva do 

aluno, a ação educativa e instrucional do professor e os conteúdos escolares. As comunidades de 

aprendizagem revelam em sua organização processos colaborativos e de contextualização, 

onde a interação entre os indivíduos é fundamental para a manutenção do próprio processo. 

As Comunidades de Aprendizagem buscam a democratização do conhecimento por meio da 

participação e do diálogo dos diferentes sujeitos. Os membros da comunidade de 

aprendizagem independentemente do papel assumido (tutor e tutorando) são aprendizes no 

processo interativo e progressivo de construção do conhecimento. As Comunidades de 

Aprendizagem pautam-se nos princípios da aprendizagem dialógica, formulados por Ramón 

Flecha (1997), com base nas elaborações sobre diálogo formuladas por Paulo Freire e sobre 

ação comunicativa construídas por Jürgen Habermas (1997). As experiências pessoais, as 

características individuais, as necessidades e objetivos de cada um são levados em 

consideração e introduzidos na aprendizagem enriquecendo-a com as contribuições 

individuais. 

Ali vai ter sempre um aluno muitas vezes novato, calouro e que precisa do 
suporte tanto do conhecimento quanto do emocional. Alguém pra dizer não 
fique assim, você vai conseguir, que é normal. Porque quando você participa 
do grupo você vê outras pessoas na mesma situação isso lhe acalma. Você 
entra pensando que o problema é só comigo, só eu que não sei fazer esse 
calculo, só sou eu que não entendo desse assunto e quando você vai pra 
Tutoria tu vê que não, que é generalizado todos estão no mesmo barco (Água-
marinha. Tutoranda. Entrevista Narrativa. 2015). 

 
 Percebe-se nesses relatos que é muito importante que o estudante se sinta integrado e 

acolhido, para que possa, participar da melhor maneira possível, contribuindo com o grupo de 

estudos e com sua própria formação. Entende-se que sentir-se integrado pode gerar melhores 

resultados na aprendizagem e na satisfação do aluno com o curso.  

 

No início do curso como são muitas pessoas você não tem muita amizade 
justamente por às vezes ser tímido ou por não consegui se enturmar 
rapidamente. Quando a turma é menor o entrosamento é melhor, mas quando 
a turma é grande tem esse problema no início. Na Tutoria você  acaba se 
enturmado e tem essa relação interpessoal tanto de você  com seu tutor como 
você  com as outras pessoas do seu grupo ai isso ajuda muito o estudo em 
grupo porque as vezes você tem uma dúvida e o seu colega sabe outras vezes 
seu colega tem uma duvida e você sabe vai ajudando o outro e crescendo 
junto  melhorando suas notas (Turmalina. ex-Tutorando. Tutor. Entrevista 
Narrativa. 2015). 

 
A importância da afetividade na relação professor e aluno no processo ensino e 
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aprendizagem é apresentada também por Hillal (1985, p. 18), 

 

a afetividade é o suporte da inteligência, da vontade, da atividade, enfim, da 
personalidade. Nenhuma aprendizagem se realiza sem que ela tome parte. 
Muitos alunos há cuja inteligência foi bloqueada por motivos afetivos; outros 
há cuja afetividade não resolveu  determinados problemas, apresentando 
falha  no comportamento.  A  afetividade constitui a base de todos os seus 
acontecimentos, promovendo todas as atividades. 

 

É na instituição escolar que o sujeito, simultaneamente com os demais 

relacionamentos, amplia as referências para o seu desenvolvimento emocional, intelectual, 

social. A afetividade na universidade e na sala de aula contribui para o crescimento do aluno, 

estabelecendo uma relação de reconhecimento, bem como uma ligação afetiva de carinho. 

O trabalho em grupo, segundo Amaral (2006), é uma ferramenta importante para o 

processo de ensino e aprendizagem, pois proporciona aos alunos uma posição ativa neste 

processo. Para haver aprendizagem é necessário que o aluno seja responsável, ou seja, é 

necessário haver um envolvimento do mesmo para com as importantes atividades que são 

instrumentais para a sua aprendizagem (FELICETTI e MOROSINI, 2010). Assim, esta  

responsabilidade perante a sua aprendizagem está relacionada com os objetivos e as  

inspirações que o mesmo tem, o que permite desta forma a obtenção de um equilíbrio entre o 

querer e o fazer (FELICETTI e MOROSINI, 2010).Entende-se que o trabalho do tutor  não se 

limita à mera transmissão de conteúdo, mas está diretamente ligado aos aspectos cognitivo, 

emocional e à formação do tutorando. Paulo Freire (2007) argumenta em favor de uma 

educação dialógica, com uma visão libertadora, responsável pelo desenvolvimento da 

autonomia dos educandos. Desse modo, os estudantes devem ser sujeitos ativos, interessados 

por compreender o mundo que os cerca, para nele agir, construindo seus conhecimentos de 

acordo com suas demandas.  

 

É interessante que o tutor e os tutorandos tenham um vínculo, você acaba 
criando um vínculo que é uma coisa que eu acho interessante não só na vida 
acadêmica, mas na vida pessoal. Isso ajuda no desenvolvimento, quer queira 
quer não, se ele precisa de você , você pode está na China, mas você vai 
ajudar da mesma forma, do mesmo jeito se você precisar da ajuda dele eles 
podem ajudar você. A gente aprende com eles, quer queira quer não, você 
aprende com eles, ninguém se lembra de tudo, ninguém é um livro  ou um 
computador que consegue decorar tudo é uma forma da gente estudar eles 
nos ajuda ( Esmeralda. Ex-tutoranda. Tutora.  Entrevista Narrativa. 2015). 

 

Percebe-se que quanto mais fortes são os laços entre os membros do grupo, mais 
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ricas são as contribuições e maior é o engajamento de seus participantes. Vygotsky (2001) 

destaca o caráter social da aprendizagem. Ele afirma que todo indivíduo é sócio-histórico, 

cultural, ativo e transformador de si mesmo e da realidade que o cerca. Além disso, o caráter 

social está fortemente relacionado à formação de comunidades de aprendizagem. Neste 

sentido, o indivíduo precisa do outro para aprender, afinal a educação não é uma tarefa 

individual e solitária. 

 

b) Ajuda mútua entre os membros de cada grupo 

O segundo fator apontado pelos estudantes como propiciador da aprendizagem 

colaborativa é a ajuda mútua entre os membros de cada grupo da Tutoria. Podemos notar esse 

aspecto nas seguintes narrativas. 

 

O estudo em grupo na EC&T começa natural é um modelo de turmas muito 
grandes e infelizmente não tem tempo do professor ficar dando atenção a 
todo mundo, o pessoal acaba se juntando, estudando, estudar em grupo é 
meio que uma reunião de saberes, você consegue juntar tudo, você sabe um 
pouco, seu colega sabe um pouco, vocês se juntam o que um sente duvida 
outro pode lhe complementar e assim vice e versa (Opala. Tutorando. Grupo 
focal. 2015). 
 
 
Com a Tutoria eu consegui aprender melhor como me relacionar com 
diversas pessoas diferentes e de formas diferentes, além de compreender e 
saber identificar problemas de cada um na vida acadêmica. Aprendi muito a 
respeito dos comportamentos e maneiras das pessoas se comunicarem e 
demonstrarem suas atitudes. Cada tutorando era uma pessoa completamente 
diferente e assim pude absorver muito aprendizado para mim mesmo, pois 
houve trocas de experiências entre mim e meus colegas tutorandos. Eu pude 
ajudar muitas pessoas de forma que talvez eles não conseguissem ir em busca 
de sanar as dúvidas ou até mesmo conversar/desabafar, como muitos 
chegavam para mim alegando que tinham vergonha de perguntar ao professor 
e por isso procuraram a tutoria. Sempre mantive um bom relacionamento 
com os tutorandos mantendo-os sempre motivados mesmo que algo desse 
errado nas disciplinas, inclusive os mesmos procuravam também me apoiar 
em épocas de provas. E com isso conheci grandes pessoas e fiz amigos. 
Fico bastante entusiasmado quando encontro algum ex-tutorando e percebo 
que eles se sentem motivados a conversar comigo sobre o andamento do 
curso, pedir informações ou até mesmo sobre assuntos paralelos. Por fim, 
acredito que serviu muito, não só para crescimento profissional mas também 
pessoal. (Cristal. Tutor. Entrevista Narrativa. 2015) 
 

 
Na ajuda mútua as contribuições e as opiniões de cada estudante são valorizadas, 

aprimorando a qualidade do conhecimento e a forma como ele é repassado aos demais. Neste 

sentido, é através de uma convivência grupal que é estimulado o desenvolvimento das 
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potencialidades individuais. Os grupos de estudo são formados por estudantes vinculados uns 

aos outros, por afinidades de ideias e por laços de solidariedade. Os membros do grupo devem 

compartilhar dos hábitos de estudo. Afinal de contas o grupo é o lugar de se sentir amparado e 

confiante, nele encontra-se o que falta numa comunidade acadêmica tão grande, como a 

compreensão e a solidariedade. 

A ajuda mútua acaba trazendo a discussão sobre solidariedade. Existe uma 

solidariedade na acadêmica ou existe uma competitividade? Esse conceito ao longo do tempo, 

vem sendo empregado por diferentes áreas e em diferentes abordagens, como por exemplo, 

nas áreas de Sociologia, Economia e Educação. Na Sociologia, Durkheim (1999) identifica 

dois estados de coesão de uma sociedade por meio dos conceitos de solidariedade mecânica e 

solidariedade orgânica. A primeira ocorre quando os indivíduos compartilham de uma 

consciência coletiva comum, ou seja, regra aceita e conhecida por todos em uma sociedade 

homogênea, simples, sem divisão do trabalho, com indivíduos realizando atividades comuns. 

Já a solidariedade orgânica prevalece nas sociedades complexas, em que as partes dependem 

umas das outras para o bom funcionamento do todo. A divisão do trabalho presente nas 

sociedades modernas torna a solidariedade orgânica fundamental para a coesão social, 

segundo Durkheim (1999). No âmbito acadêmico, a solidariedade implica, principalmente, 

uma relação de interdependência entre pares, um compromisso mútuo entre os sujeitos. Essa 

relação solidária entre os pares é indispensável para o bom funcionamento dos grupos de 

estudos. 

 

c) Comprometimento individual 

O terceiro fator facilitador da aprendizagem colaborativa evidenciado nas falas  dos 

estudantes é o comprometimento individual dos membros do grupo. Respeitar os prazos de 

elaboração das atividades e possuir uma rotina de estudos em dia são fundamentais para a 

aprendizagem colaborativa. Esse fator está explicito nos seguintes relatos dos estudantes:  

 

Os tutorandos que se dedicam estão aproveitando ao máximo a Tutoria. Os 
que participam, que  vem frequentando. Porque a gente que é tutor, a gente 
tenta auxiliar eles: você vem que isso aqui é bom para vocês. Mas muitos  
deles, é da índole deles relaxar. Eu falei essa semana, eu disse, oh vocês 
viram que saiu a nota de pré-cálculo e de cálculo I, eu disse oh vocês podem 
perceber os que tiraram nota boa são os que tão vindo, eu acredito que a 
Tutoria tem esse êxito com o  pessoal que frequenta, tem muitos que vem um 
encontro ai, passa três sem vir (Bronzita. Tutor. Entrevista Narrativa. 2015) 
 



                                                                                                                             
93 

 

Com certeza. Através da Tutoria muitos discentes criam o hábito de estudar 
em grupo, perder o medo de tirar dúvidas quando elas surgem, além de 
enriquecer o conhecer o conhecimento e o domínio do tutor em diversos 
assuntos ou disciplinas (Topázio. Ex-tutorando. Tutor. Entrevista Narrativa. 
2015). 

 
 

O termo “comprometimento” tem o seu significado literal, de acordo com o Mini  

Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa (2000, p.169), como ato ou efeito de comprometer-

se, compromisso, envolvimento e a comprometer define como tomar por compromisso, 

obrigar por compromisso. O comprometimento com o Programa de Tutoria e com a rotina de 

estudos é primordial para que os “combinados” sejam realizados. O comprometimento é 

responsável pela potencialização das aprendizagens dos estudantes e a convivência respeitosa 

entre todos  no espaço acadêmico. De acordo com Tardif (2002, p. 132), “nada nem ninguém 

pode forçar um aluno a aprender se ele mesmo não se empenhar no processo de 

aprendizagem”. 

Não basta ser aluno, o compromisso não é suficiente no contexto educacional em que 

vivemos, é necessário um comprometimento crítico e responsável por parte do estudante com 

relação a sua aprendizagem, uma vez que o mercado de trabalho exige cada vez mais pessoas 

capazes de criar, pessoas independentes que façam e não esperem outros fazerem. Seguindo 

os ensinamentos de David Ausubel, o aprendiz deve manifestar uma disposição para 

relacionar o novo material à sua estrutura cognitiva, ele deve apresentar uma pré-disposição 

para aprender. 

Entende-se, por comprometimento com a aprendizagem, a relevância dada ao como 

aprender, isto é, a variedade e intensidade de meios utilizados para tal, como também o tempo 

disponibilizado para esse fim, ou seja, “o comprometimento do estudante com a 

aprendizagem é o envolvimento individual com atividades relevantes que são instrumentais 

para sua aprendizagem” (MOROSINI, 2007, p.99). Esse comprometimento envolve a 

compreensão do papel que cada estudante assume a consciência a respeito de si, o 

entendimento da sua trajetória escolar e os objetivos assumidos na vida acadêmica. Neste 

sentido, é uma questão de consciência do papel assumido enquanto estudante. Conforme 

Felicetti e Morosini (2010), o aluno demonstra resultados de aprendizagem de acordo com seu 

grau de interesse e envolvimento no processo de ensino e aprendizagem. Tal concepção  

remete ao aluno como um dos principais responsáveis pelo seu sucesso ou fracasso escolar.  
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d) Liderança no grupo 

A presença de uma liderança no grupo é apontado como o  quarto fator propiciador  

da aprendizagem colaborativa. 

 

Eu aprendi muito com a Tutoria. Muito mesmo. Primeiro a perder a timidez 
você tem, você é tipo um professor visível a um grupo de alunos e outra você 
acaba sendo um pouco de líder, certo, você coloca seu espírito de liderança 
pra fora você vai descobrindo isso, eu acho q a Tutoria me ajudou, a saber, 
contornar situações, saber orientar. A Tutoria me ajudou muito (Rubi. Tutor. 
Grupo focal. 2015). 
 

A orientação acadêmica que a gente pode promover pro tutorandos muitas 
vezes entram perdidos, muitas vezes com a ajuda dos tutores que estão na 
frente dão uma nova visão pra eles continuarem o curso pra saber qual 
matéria devem colocar, matérias optativas, quando eu entrei não tinha a 
mínima ideia que precisava pagar fui aprendendo e passando esse 
conhecimento pros tutorandos então eu acho que a importância da Tutoria é 
gigantesca aqui na ECT (Calcedônia. Tutor. Entrevista Narrativa. 2015). 

 

           O tutor nos grupos da Tutoria assume o papel de organizador e líder, ou seja, os tutores 

assumem esse papel que tradicionalmente seria do professor a fim de nortear os membros de  

seu grupo. Liderar é muito mais que desempenhar a gestão de um grupo e promover o seu 

crescimento. Conforme Dias (1998, p.277), para bem compreendermos o que é liderança,  

precisamos levar em consideração a pessoa do líder, o grupo com que ele trabalha e a situação 

em que estão colocados líder e liderados. Dado certo grupo, em determinada situação, assume 

a liderança a pessoa que for percebida pelo grupo como capaz de levá-lo a alcançar seus 

objetivos.   

O líder deve ser o exemplo e deve ser o primeiro a acreditar nos objetivos do 

Programa. Neste sentido, o tutor tem o papel de motivar e para isso precisa estar motivado. De 

acordo com Dias (1998, p.277) “a liderança é, portanto, um fator importante que ajuda o 

indivíduo ou um grupo de indivíduos a identificar as metas, para então motivá-los e ajudá-los 

na conquista dessas mesmas metas”. Por sua vez, Chiavenato (2004) define liderança como a  

influência  interpessoal exercida numa situação e dirigida através do processo da comunicação 

humana à consecução de um ou de diversos objetivos específicos. Ao mesmo tempo, que o 

tutor tem que ser agente de mudança para os seus tutorandos  também precisa ser o seu 

próprio agente de mudança, e é nesse ponto que o interesse e  comprometimento faz toda a 

diferença. É preciso estar motivado pelos ideais, pela evolução do seu grupo, pela busca de 

resultados e por vencer os desafios. 
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Conforme Dias (1998, p.277) o líder alcança bons resultados, não em razão de suas  

qualidades pessoais, mas na medida em que seja reconhecido e aceito pelo grupo. Os estudos 

de dinâmica de grupo são pródigos em demonstrar a força da coerção grupal. A teoria da 

contingência, por sua vez, sugere que mais importante que a pessoa do líder ou do grupo é a 

situação em que as pessoas estejam envolvidas. Segundo esta teoria, somente poderemos  

compreender a liderança se levarmos em consideração os fatores ambientais que operam 

sobre as pessoas. Chiavenato (2004) diz que, diante dos desafios do mundo globalizado, o  

líder, para ser bem sucedido, precisa desenvolver três competências duráveis: o  

conhecimento, a perspectiva e a atitude. 

 

e) Reconhecimento da diferença de nível de conhecimento (heterogeneidade) 

O quinto fator encontrado nas falas dos estudantes foi o reconhecimento da diferença 

de nível de conhecimento entre os membros do grupo. A heterogeneidade do grupo pode ser 

encarada como positiva ou negativa, isso depende do ponto de vista. Neste tópico será 

analisada a positividade da heterogeneidade. O contato dos membros do grupo estimula o 

intercâmbio de ideias e a colaboração.  

 

Entrar em contato com pessoas que estavam a frente de mim no curso, que 
pudesse me dar dicas, pudesse me orientar melhor, uma coisa que 
normalmente a gente vem pra cá e não tem. Acho que o principal fator foi 
esse, além do que no grupo de estudos um auxilia o outro (Âmbar. Tutorando. 
Entrevista Narrativa. 2015). 
 

Sobre o fator heterogeneidade entre os membros do grupo, é importante ressaltar que 

alguns estudantes apontam essa diferença de nível como sendo benéfica e estimuladora da 

aprendizagem colaborativa. Eles declaram que as diferenças foram importantes para a troca de 

ideias Entende-se que a heterogeneidade é fundamental para as interações, porque os 

diferentes ritmos, comportamentos, trajetórias, conhecimentos, visões de mundo, permitem a 

troca de experiências, ampliando capacidades individuais.  

 

O contato com colegas de turmas diferentes foi muito bom e proveitoso, 
porque podíamos contar com o tutor, mas também com os colegas que 
estavam em semestres adiantados (Jaspe. Tutorando. Entrevista Narrativa. 
2015). 

 
Amaral (2006) e Martins (2009) concordam que em grupos heterogêneos os alunos  

podem, trocar experiências que auxiliem o avanço de habilidades, proporcionando a 
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aprendizagem. Segundo Martins (2009), quando o objetivo é a aprendizagem, a afinidade não 

deve ser um critério de agrupamento, pois o principal objetivo da estratégia a interação 

cognitiva e a construção de conhecimentos. Conforme Zabala (1998) o ambiente favorável à 

aprendizagem carece de clima e ambiente adequados. Para isto é necessário que haja relações 

interpessoais que priorizem a aceitação, confiança, respeito mútuo e sinceridade. Assim a 

cooperação pode ser promovida de forma a motivar os alunos a aprender. É importante 

ressaltar que a heterogeneidade também aparece nas falas dos estudantes como fator que 

dificulta a colaboração, isto posteriormente será analisado. 

 

f) Afinidades de interesse 

O sexto e último fator identificado nas falas dos estudantes como facilitador da 

aprendizagem colaborativa são as afinidades de interesse. Quando os estudantes compartilham 

um objetivo comum, eles têm um estímulo maior para participar de um trabalho colaborativo 

e os interesses envolvidos no trabalho poderão ser aproveitados para a vida profissional. 

 

É um bem para os alunos. No meu tempo, quando eu cheguei não tinha 
Tutoria muitas vezes a gente ficava perdido devido a sala ser uma turma 
grande na EC&T, a gente ficava vez por outra perdido. No decorrer da aula, 
devido a timidez não tinha coragem de levantar a mão de falar com o 
professor tirar uma dúvida e a Tutoria ela serve muito pra isso nos meus 
encontros de Tutoria eu peço muito as duvidas que os alunos tem na sala para 
que muitas vezes (Rubi. Tutor. Grupo focal. 2015). 

 
O mais importante nos atendimentos da Tutoria e dos grupos de estudo em geral, 

segundo Coll (1994), não é a quantidade de interação, mas sim sua natureza. Estudos   

indicam que interações de natureza cooperativa apresentam melhores resultados no nível de 

rendimento dos alunos do que interações individualistas e competitivas. Isto porque estas 

visam objetivos comuns ou de certa forma vinculados, ou seja, para que cada aluno alcance 

seu objetivo é necessário que os demais também o tenham atingido, aqui as recompensas que 

cada aluno recebe são proporcionais ao resultado final do grupo como um todo (COLL, 

1994).   

Comecei a participar da Tutoria com meus amigos do bacharelado, fizemos 
mais de um ano de Tutoria juntos e agora todos vão para Engenharia 
Mecânica (Citrino. Tutorando. Grupo focal. 2015). 

 
Ao trabalhar em grupo numa perspectiva colaborativa, Zabala (1998) afirma que os 

alunos desenvolvem também o trabalho e esforço individual, que ao contrário do se pode 

pensar de um trabalho em grupo, não são excluídos, mas sim necessários no desenvolvimento 



                                                                                                                             
97 

 

coletivo. Jacques Delors (1998) aponta como principal conseqüência da sociedade do 

conhecimento a necessidade de uma aprendizagem ao longo de toda a vida, fundamentada em 

quatro pilares: a) Aprender a conhecer, b) Aprender a fazer c) Aprender a conviver e d) 

Aprender a ser. Dentre estes quatro pilares destaco o “Aprender a conviver”. Neste pilar é 

ressaltado que  no mundo atual, este é um importantíssimo aprendizado por ser valorizado 

quem aprende a viver com os outros, a compreendê-los, a desenvolver a percepção de 

interdependência, a administrar conflitos, a participar de projetos comuns, a ter prazer no 

esforço comum.  

 

4.2 Fatores dificultadores da aprendizagem colaborativa 

Além de encontrar 06 (seis) fatores apontados pelos estudantes  como facilitadores da 

aprendizagem colaborativa, foi identificado por meio dos relatos 04 (quatro) fatores 

considerados barreiras para tal aprendizagem. São eles a falta de comprometimento de alguns 

colegas do grupo, a falta de participação, a heterogeneidade do estudantes do grupo e a falta 

de um espaço físico para as atividades. 

 

a) Falta de comprometimento 

O primeiro fator que dificulta a aprendizagem colaborativa, segundo os estudantes, 

foi a falta de comprometimento de alguns membros do grupo de estudos. Uma vez que isso 

atrapalha o andamento das atividades e acaba sobrecarregando alguns estudantes. 

 

Uma parte dos tutorandos não têm muita responsabilidade com assiduidade. 
Para alguns, a Tutoria dá apenas um certificado de horas extras, mesmo 
sabendo que no início dos atendimentos é esclarecido que além das horas 
extras, é possível também ser um tutor caso obtenha bom êxito do semestre, 
caso haja vaga. Também é esclarecido que a tutoria dá suporte do tutorando 
iniciar a ter disciplina de estudo. Com relação aos combinados, eles sempre 
tentam fazer (Quartzo.Tutor. Entrevista Narrativa. 2015). 
 
 
Falta mais comprometimento, ainda a uma grande falta de compromisso com 
a Tutoria, pois depois das provas, muitos dos tutorando acham que não 
precisam ir logo na semana seguinte, muito só vão quando realmente precisa 
(Ágata. Tutor. Entrevista Narrativa. 2015). 

 
No ensino superior há várias práticas que retratam os alunos descompromissados; 

“colar” em provas, pedir a colegas que incluem seu nome em trabalhos dos quais não 

participaram, copiar textos da internet e usar como se fossem seus, assinar a lista de presença 
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pelos colegas. Esses comportamentos são o retrato do desinteresse, da falta de 

comprometimento, são obstáculos para uma aprendizagem significativa em qualquer nível da 

educação. Conforme Nóvoa (1999, p.25) “o funcionamento de uma organização escolar é 

fruto de um compromisso entre a estrutura formal e as interações produzidas em seu seio 

pelos diversos grupos com interesses distintos”. O cumprimento do horário, a dedicação, o 

engajamento, assim como nas relações as relações sociais e seu compromisso com a 

instituição escolar são imprescindíveis para que sejam alcançados os objetivos da Tutoria. 

Conforme Bzuneck (2000, p. 10) “toda pessoa dispõe de certos recursos pessoais, que 

são tempo, energia, talentos, conhecimentos e habilidades, que poderão ser investidos numa 

certa atividade”. Os autores complementam Burochovitch & Bzuneck (2004, p. 13), 

 

a motivação tornou-se um problema de ponta em educação, pela simples 
constatação de que, em paridade de outras condições, sua ausência representa 
queda de investimento pessoal de qualidade nas tarefas de aprendizagem.  
 

 
Percebe-se que quando há comprometimento com o Programa de Tutoria este acaba 

contribuindo para o desenvolvimento da autonomia, construção da identidade profissional e 

facilitando a transição para a vida adulta. Uma vez que muitos estudantes chegam ao nível 

superior ainda muito jovens e repleto de dúvidas em relação a sua escolha profissional. 

 

b) Falta de participação 

O segundo fator apontado pelos estudantes como dificultador da aprendizagem 

colaborativa e significativa é a falta de participação dos membros do grupo. A falta de 

participação desencoraja a formação das comunidades de aprendizagem o que, por sua vez, 

não proporciona a colaboração. Apenas quando a comunidade é consolidada e quando há o 

engajamento dos participantes para alcançar um objetivo em comum, os benefícios são 

sentidos 

 

Às vezes não é fácil, o grupo acaba, a turma não cria um vinculo e todo 
mundo se desfaz, ai acaba, e você fica desestimulado, mas não é pra ficar 
desestimulado, tente juntar, tente se dinâmico (Esmeralda. Ex-tutoranda. 
Tutora.  Entrevista Narrativa. 2015). 

 

Para o bom andamento dos estudos e dos atendimentos da Tutoria é necessário que os 

estudantes encarem com responsabilidade, pontualidade e assiduidade nas atividades do 
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Programa. A postura responsável é uma das exigências para participar do Programa de 

Tutoria, porém sempre aparecem estudantes desmotivados, que apenas comparecem aos 

encontros com o objetivo de obter o certificado de participação para contabilizar a carga 

horária complementar. No grupo de estudos todos devem dar sua parcela de colaboração. 

Quando há interesse e comprometimento dos estudantes, as vantagens de se estudar em grupo 

são sentidas pelos graduandos e acabam gerando maior interesse, maior participação dos 

alunos no componente curricular e, consequentemente, melhor aprendizagem. Para Bock, 

Furtado e Teixeira (2002), para que a motivação para aconteça é necessário considerar três 

tipos de variáveis: o ambiente (familiar, escolar e o meio social); as forças internas ao 

indivíduo (necessidade, desejo, vontade, interesse, impulso e instinto) e o objeto que atrai o 

indivíduo por ser fonte de satisfação da força interna que o mobiliza. Neste caso a motivação 

gera participação e elas acabam caminhando juntas. Conforme Paulo Freire,  

ninguém é sujeito da autonomia de ninguém. Por outro lado, ninguém 
amadurece de repente, aos 25 anos. A gente vai amadurecendo todo dia, ou 
não. A autonomia, enquanto amadurecimento do ser para si, é processo, é vir 
a ser. Não ocorre em data marcada. É neste sentido que uma pedagogia da 
autonomia tem de estar centrada em experiências estimuladoras da decisão e 
da responsabilidade, vale dizer, em experiências respeitosas da liberdade 
(1996, p.107). 
 

Os alunos só aprendem a pensar por si próprios se tiverem oportunidade de explicar 

os seus raciocínios em sala de aula ao professor e aos seus colegas (CARVALHO, 1994, p. 

98). Só haverá participação se houver interesse por parte dos estudantes. Quando existe 

interesse, a atenção fica presa ao que se está fazendo. O ensino superior nem sempre leva em 

conta a realidade, o nível de aprendizagem dos estudantes e suas motivações. A falta de 

significado do conteúdo é um fator que favorece atitudes de descaso, levando a pouca 

participação e dedicação dos estudantes. O estudante participativo e comprometido tende a 

desenvolver seu potencial, obtendo evolução em diversos aspectos, como por exemplo: 

aprofundamento no conteúdo dos componentes curriculares, melhora na linguagem e na 

comunicação com os pares, desenvolvimento de senso de responsabilidade, proatividade, 

dentre outros. Além disso, os alunos que podem usufruir da monitoria aprendem de forma 

mais interativa e dinâmica, e desenvolvem consciência de seu próprio processo de 

aprendizagem. 

 

c) Heterogeneidade 
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O terceiro fator apontado pelos estudantes como dificultador da aprendizagem 

colaborativa é a heterogeneidade, que pode ser encarada como positiva ou negativa, isso 

depende do ponto de vista. A heterogeneidade dos membros do grupo de estudo, apesar de ser 

estimuladora da troca de conhecimento e, até mesmo, essencial para a aprendizagem 

(VYGOTSKY, 2001), pode ser encarado como barreira. No Programa de Tutoria, ou melhor 

em alguns dos grupos de estudo, os estudantes relatam a dificuldade para o transcurso das 

atividades quando há no mesmo grupo estudantes  que se encontram cursando disciplinas de 

semestres distintos do curso. Essa diferença de semestres acaba atrapalhando as atividades, 

uma vez que há estudantes cursando componentes curriculares mais avançadas e com grau de 

complexidade maior, consequentemente quem ainda cursa disciplinas que são pré-requisitos 

não terão o embasamento e nem as fermentas para um diálogo produtivo. Esta é uma 

dificuldade apontada por tutores e tutorandos.  

 

Sou tutor desde 2012, já tive grupos de tutorandos que conseguiram se sair 
bem nas disciplinas. Principalmente quando os grupos eram só de calouros. 
Mas quando os grupos têm alunos de semestres misturados é complicado 
acompanhar todos, relembrar das matérias de diferentes períodos 
(Calcedônia. Tutor. Entrevista Narrativa. 2015). 

 

Os desafios de integrar os objetivos de trabalho sem a fragmentação de conteúdos são 

enormes, uma vez que o trabalho com heterogeneidade de semestres pressupõe clareza dos 

diferentes objetivos e, ao mesmo tempo, trabalho integrado entre eles. Nesse sentido, é 

necessário pensar os grupos em termos de processos de aprendizagem e, ao mesmo tempo, 

levar em conta sua integração. Entende-se que a universidade torna-se um espaço social capaz 

de desenvolver um papel de estimulação ao relacionamento, na qual decorrem as trocas entre 

os pares, nas quais os alunos mais experientes podem assumir o papel de mediador das 

situações favoráveis ao desenvolvimento cognitivo, social e emocional.  

Para Vygotsky (2000), precursor do modelo histórico-cultural, segundo o qual o 

homem só pode se desenvolver enquanto indivíduo se suas atividades se desenrolarem em 

contexto e por meio de interações com um grupo. É fato que o trabalho em grupo vem sendo 

um recurso muito utilizado por professores para dinamizar e para estimular a participação 

ativa dos alunos no processo de aprendizagem, com o intuito de promover a interação  social 

entre os membros, beneficiando, com isso, a relação entre aprendizado e desenvolvimento.  

Como afirma Vygotsky (1998), “de fato, aprendizado e desenvolvimento estão inter-

relacionados” (p.110). Este autor defendia que há uma relação direta entre desenvolvimento e 
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aprendizagem; e que existem dois tipos de desenvolvimento: o real e o proximal. O 

desenvolvimento real está relacionado às funções mentais amadurecidas, enquanto que o 

proximal refere-se ao que o indivíduo é capaz de fazer com ajuda de um adulto ou de 

indivíduos mais experientes.  

 

A zona de desenvolvimento proximal define aquelas funções que   ainda  não 
amadureceram, mas que estão em processo de maturação, funções que 
amadurecerão, mas que estão presentemente em estado embrionário. Essas 
funções poderiam ser chamadas de “brotos” ou “flores” do desenvolvimento, 
ao invés de “frutos” do desenvolvimento. O nível de desenvolvimento real 
caracteriza o desenvolvimento mental retrospectivamente, enquanto a zona 
de desenvolvimento proximal caracteriza o desenvolvimento mental 
prospectivamente (VYGOTSKY, 1998, p. 113).  

 
A zona de desenvolvimento proximal propicia o acesso ao que “já foi atingido através 

do desenvolvimento, como também àquilo que está em processo de maturação. Aquilo que é a 

zona de desenvolvimento proximal hoje será o nível de desenvolvimento real amanhã” 

(Vygotsky, 1998, p. 113). Para Pichon-Rivière (1994) os grupos heterogêneos apresentam 

mais recursos, pois a presença de mais diferença pode implicar em mais diversidade para a 

troca do que em grupos homogêneos. Entretanto os grupos heterogêneos, pela sua 

diversidade, apresentam maior dificuldade em seu funcionamento do que os grupos 

homogêneos, porém o processo de crescimento torna-se mais eficaz em função das trocas 

interpessoais. 

Como foi destacado em algumas das entrevistas, entende-se que o envolvimento  

entre os tutores e tutorandos, nas ações mediadas, cria um ambiente de aprendizagem e de 

construção de novos conhecimentos,de forma social e participativa, materializando, assim, 

aquilo que se denomina “Zona de Desenvolvimento Proximal” (ZDP) com base nos aportes  

teóricos de Vigotsky (1984). O tutor pode ser considerado um mediador no processo de 

ensino-aprendizagem, capaz de mediar e reforçar os conteúdos dos componentes curriculares 

no trabalho grupal. 

 

d) Espaço físico 

O quarto fator apontado pelos estudantes como dificultador da aprendizagem 

colaborativa no Programa é a questão do espaço físico. A Escola de Ciências & Tecnologia  

não conta com um espaço apropriado para as reuniões do Programa de Tutoria. Normalmente 

é reservada uma sala de aula convencional para os atendimentos da Tutoria, porém em muitas 
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ocasiões os atendimentos são cancelados, seja porque a coordenação solicita a sala para 

reuniões, aulas extras ou mesmo para aplicação de atividades avaliativas de alguns 

componentes curriculares. Outro problema relacionado ao espaço físico se refere à utilização 

da sala, uma vez que não há um controle da entrada no espaço e qualquer aluno pode usá-la, 

às vezes o barulho e as conversas paralelas dificultam o andamento das atividades. 

 
É importante que tivéssemos uma sala para a Tutora. Deveria ter  como por 
exemplo tem a sala de monitoria. Eu acho a sala de Tutoria muito bagunçada, 
porque acaba entrando todos. Tudo bem é um problema de falta de espaço 
físico que temos aqui. Mas se tivesse um espaço só para Tutoria, organizado, 
com mesas maiores seria melhor de se trabalhar (Esmeralda. Ex-tutoranda 
Tutora. Entrevista Narrativa. 2015). 

 
            O problema com o espaço físico gera o cancelamento repentino dos encontros o que 

dificulta a continuidade das atividades e o ritmo dos estudos. Afinal de contas o estudo em 

grupo requer uma sala de aula adequada, a fim de facilitar a dinâmica do grupo. A ausência de 

um espaço físico destinado ao Programa e os cancelamentos repentinos dos encontros 

contribui para a desistência e desestimula a participação dos estudantes. É interessante 

destacar que para que ocorra interação entre os alunos, Martins (2009) explica que é 

necessário que a organização da sala favoreça esta interação. Porém vale ressaltar que apenas 

deixar os alunos interagindo entre si não garante efeitos favoráveis à aprendizagem sejam 

alcançados (COLL, 1994).  

Enfim, diante dos fatores propiciadores e dificultadores da aprendizagem 

colaborativa entende-se que o Programa de Tutoria permite que os discentes, por meio da 

troca entre pares construam conhecimentos coletivamente. Na Escola de Ciências  & 

Tecnologia, este Programa foi pensado justamente para apoiar o alunado em sua rotina na 

universidade e lhes proporcionar uma oportunidade de aprendizagem num espaço 

protagonizado exclusivamente por eles. É importante destacar que o Programa de Tutoria da 

EC&T vigorou no período de 2012.02 até 2015.02, após 03 (três) anos de funcionamento, ele 

foi paralisado em decorrência de problemas orçamentários. Após um semestre paralisado,.as 

especulações dão conta que em meados do semestre 2016.02 as atividades retornarão, mas até 

o momento não temos detalhes dessa retomada. 

 

 

 

 



                                                                                                                             
103 

 

 

 

 

Considerações Finais 

 

 

 

Foto 06: Escrevendo as considerações finais da dissertação 
 

 
Fonte: Acervo pessoal (MACÊDO, 2016) 

 
 
 
 

No percurso de escrita da dissertação, procurei identificar e analisar, a partir das 

vivências acadêmicas dos tutores e tutorandos se os dispositivos formativos adotados pelo 

Programa de Tutoria o legitimam como estratégia de aprendizagem colaborativa. Para tanto, 

utilizei uma abordagem qualitativa em educação, referenciada pelo aporte teórico-

metodológico da narrativa (auto)biográfica e pela utilização dos seguintes instrumentos de 

coleta de material empírico: realização de entrevistas narrativas e grupo focal com tutores e 

tutorandos. Neste sentido, foi  adotada uma escuta atenta das falas dos tutores e tutorandos, 

partícipes da pesquisa, de modo a entrecruzar suas narrativas e atender aos objetivos da 

pesquisa.  

Retomando o objetivo geral que norteou a dissertação foi possível identificar a partir 

das vivências acadêmicas dos tutores e tutorandos que os dispositivos formativos adotadas 

pelo Programa de Tutoria o legitimam como estratégia de aprendizagem colaborativa. Minha 
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pesquisa conseguiu confirmar diante da análise das falas dos estudantes que os dispositivos 

formativos utilizados pelo Programa de Tutoria contribuem para a o desenvolvimento de uma 

aprendizagem colaborativa e para a plena formação dos estudantes. Uma vez que as 

atividades do Programa acabam envolvendo uma complexidade de saberes e domínios, afinal 

não é apenas a reunião de estudantes numa sala de aula, mas a troca de saberes que ganha 

destaque no Programa.  

Além do objetivo geral, persegui três objetivos específicos, os quais foram conhecer 

alguns traços marcantes da trajetória  acadêmica dos estudantes do Bacharelado em Ciências 

& Tecnologia; analisar a motivação que levaram os estudantes a participarem do Programa de 

Tutoria e investigar a experiência formativa /colaborativa  dos pares nos grupos da Tutoria. 

Levando em consideração as narrativas dos estudantes, percebe-se que todos os 

entrevistados sempre tiveram um interesse pelas área de exatas. O ingresso no Bacharelado 

em C&T se mostrou como caminho a seguir para se obter o ingresso nas engenharias e 

também uma ótima oportunidade para uma formação interdisciplinar. Para o tutor, a situação 

de ensino-aprendizagem proposta pelo Programa é especialmente proveitosa, pois este tem a 

oportunidade de aprofundar seus conhecimentos e vivenciar a prática docente. A Tutoria 

propicia ao tutor a oportunidade de desenvolver o interesse pela carreira docente, porque ele 

convive com a prática diária do ensino, o que possibilita a construção da sua identidade 

pessoal e profissional vinculada à docência. Sendo assim, a Tutoria consolida o aprender e o 

ensinar, por meio de trocas simultâneas de conhecimentos entre os sujeitos. Neste sentido, o 

Programa constitui uma modalidade de  ensino-aprendizagem que atende às necessidades de 

formação universitária, uma vez que envolve o graduando, para além do seu curso formal, em 

atividades de organização, planejamento e execução de uma atividade complementar. 

Os estudantes são os protagonistas da intervenção, neste caso a motivação que os 

levam a participar do Programa é a mola propulsora das atividades. No transcurso da 

pesquisa, percebi que as atividades do Programa de Tutoria conseguem produzir saberes tão 

significativos, quanto os saberes produzidos em uma aula ministrada em sala de aula. Mas 

para que as práticas educativas realmente sejam significativas, a postura do estudante é 

indispensável, uma atitude que deve ser responsável, participativa e comprometida. Quando a 

desmotivação e o desinteresse se fazem presentes, dificilmente os estudantes conseguem 

cumprir os objetivos dos componentes curriculares e nem do Programa de Tutoria. 

A concretização do Programa de Tutoria acaba reunindo saberes pedagógicos, 
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comprometimento, exigências e o desenvolvimento de técnicas de estudos para os 

componentes curriculares, o que acaba suscitando em alguns estudantes o gosto pela 

docência. Outro aspecto percebido, é que apesar de interesses e expectativas pessoais e 

profissionais diferenciadas, os estudantes conseguem desenvolver um círculo de amizades, 

consegue estimular o colega a superar as dificuldades que aparecem no meio acadêmico. É 

sabido que no meio acadêmico a concorrência e a competitividade correm lado a lado, mas 

minha pesquisa mostrou que quando se caminha com um grupo de amigos em que a confiança 

e o respeito são desenvolvidos com a convivência, a caminhada é mais fácil e rica. 

Nas análises sobre o material empírico coletado constatei que a aprendizagem 

colaborativa e significativa perpassam as ações do Programa de Tutoria. Nessa perspectiva, o 

Programa acaba orientando os alunos para desenvolver e aprimorar atitudes investigativas 

diante da realidade e para tornar-se consciente do seu papel de agente de mudanças, condições 

imprescindíveis ao seu desenvolvimento científico, profissional e à sua formação cidadã. A 

Tutoria representa, de um lado, um espaço de formação; de outro, uma ação que visa 

contribuir para a melhoria da qualidade do ensino de graduação. Portanto, esse Programa 

reveste-se de grande importância para a formação dos futuros profissionais, visto que tutores e 

tutorandos são alunos, e como tal, precisam se dedicar aos estudos. A interação do tutor com a 

formação dos tutorandos tende a favorecer a aprendizagem colaborativa, contribuindo para a 

formação de ambos.  

Portanto, esta dissertação constata que  a formação universitária não pode e nem deve 

se limitar ao ato de assistir aulas. Nessa perspectiva, esse estudo aponta como desdobramento, 

a possibilidade de continuidade de investigações a respeito das estratégias formativas 

extraclasse adotadas pelos cursos de graduação da UFRN em prol da formação de seus 

estudantes.  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Você está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa de Mestrado intitulada As 
ESCRITAS DE UMA TRAJETÓRIA ACADÊMICA: Programa de T utoria e 
aprendizagem colaborativa no BC&T da UFRN. O objetivo é identificar a partir das vivências 
acadêmicas dos  tutores e tutorandos, se os dispositivos formativos adotadas pelo Programa de Tutoria 
o legitimam como estratégia de aprendizagem colaborativa. Os benefícios e vantagens em participar 
desse estudo serão: permitir a você pensar e refletir sobre as vivências no Programa de Tutoria  ao 
longo da trajetória  acadêmica. 

Irei acompanhá-los(as) durante todo e qualquer procedimento ao longo desta pesquisa. Ela 
envolve a realização da entrevista narrativa e a execução do grupo focal. Solicitamos a sua autorização 
para o uso de seus dados e/ou gravações para a produção interna e externa de artigos.  

Acrescentamos que, mesmo aceitando participar do estudo, você poderá desistir a qualquer 
momento, bastando para isso informar sua decisão aos responsáveis. Fica esclarecido ainda que, por 
ser uma participação voluntária e sem interesse financeiro, você não terá direito a nenhuma 
remuneração. Os dados referentes à sua pessoa serão sigilosos e privados, podendo você solicitar 
informações durante todas as fases da pesquisa, inclusive após a publicação dos dados obtidos a partir 
desta.  

 
Agradecemos a sua participação e colaboração. 
 

   

JULIE IDÁLIA ARAUJO MACÊDO 

ALUNA-PESQUISADORA 
RESPONSÁVEL PELA PESQUISA 
E-mail: juliidalia@yahoo.com.br 

 MARLÉCIO MAKNAMARA 

PROFESSOR-PESQUISADOR RESPONSÁVEL 
PELA PESQUISA 
E-mail: escrevequeeuleio@yahoo.com.br 

   
 

  
Eu, ________________________________________________ aceito participar do seu projeto de 
pesquisa como voluntário(a) e autorizo a divulgação anônima da minha entrevista em sua pesquisa e 
demais trabalhos acadêmicos. 

 
 

Assinatura: ______________________________________ RG: ______________ 
Telefone: ___________________ 
Local: _________________________ Data: ___/___/____ 
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