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Contexto

O objeto de investigação:

Duas turmas da Tutoria de Prática
de Ensino I, proposta
desenvolvida junto a ingressantes

Um dos objetivos da tutoria é
oferecer subsídios para que os
participantes possam refletir sobre
seu processo como leitores edesenvolvida junto a ingressantes

nos cursos de Pedagogia e
Licenciaturas em Letras e História
da Faculdade Sumaré, de agosto
de 2011 a novembro de 2011.

seu processo como leitores e
reconhecer que essa prática traz
implicações para a sua formação
docente, enfim, para todo o seu
processo de aprendizagem ao
longo da graduação.



Objetivo Geral:

Contribuir para identificar caminhos capazes de promover a curiosidade 
epistemológica para o desenvolvimento da Tutoria Prática de Ensino I.

Objetivo

epistemológica para o desenvolvimento da Tutoria Prática de Ensino I.



Objetivo Específico:

Objetivo

Compreender criticamente os sentidos construídos pelos participantes que 
permeiam os fóruns realizados na referida Tutoria, à luz da concepção 
curiosidade epistemológica de Paulo Freire e dos paradigmas da EAD.



As perguntas que operacionalizam a 
pesquisa

�Quais sentidos construídos pelos educandos que permeiam os Fóruns 
de Notícias, Hora do café, de Dúvidas e Ler por prazer? 

∗Quais sentidos os educandos construíram com relação aos fóruns ∗Quais sentidos os educandos construíram com relação aos fóruns 
temáticos: Reflexão sobre leitura e o Uso do computador e reflexões 
sobre minhas necessidades de aprendizagem?

∗Há indícios que a curiosidade epistemológica foi promovida junto às 
turmas pesquisadas?



Imagens do ambiente virtual de 
aprendizagem

Visualização dos links do Tema 3 
“Localizar Informações específicas” da 

Tutoria Prática de Ensino I

Visualização do inicio da página 



Metodologia

O delineamento dessa pesquisa tem por característica ser qualitativa. Essa
modalidade requer o contato do pesquisador com o ambiente que está
sendo investigado. A pesquisa se caracteriza como uma análise documental,
em que o ambiente natural usado para coleta de dados encontra-se nosem que o ambiente natural usado para coleta de dados encontra-se nos
fóruns que fazem parte das atividades de uma disciplina denominada
Prática de Ensino I que dispõe de 20 % da carga horária do curso a
distância, na chamada Tutoria Prática de Ensino I.



Quadro 1: Fóruns em que foram coletados os dados da pesquisa

Nomes dos Fóruns Objetivo/intenção Contexto

“Fórum de Notícias” Noticiar e avisar os educandos acerca das novidades
inseridas a cada semana pela tutora.

Só a tutora pode inserir mensagens, que são
relevantes para que os alunos possam interagir
com as propostas do curso. Os alunos recebem
cópia da mensagem pelo e-mail institucional.

“Fórum de Dúvidas” Esclarecer de dúvidas referentes aos conteúdos e
atividades.

Cada uma das sete aulas da tutoria possui um
fórum de dúvidas, em que os participantes
destinado a esclarecer dúvidas referentes à aula.

“A Hora do Café” Proporcionar um espaço descontraído para
interações entre os participantes.

Esse espaço é propício para os alunos falarem de
si, de suas preferências, de seus anseios,
perspectivas e demais assuntos que desejarem.

“Reflexão sobre leitura e o uso do computador” Refletir sobre a própria relação diante da leitura
uso das tecnologias, prática vivenciada na educação
online.

Os alunos são convidados a expor suas reflexões
acerca do tema, situando-se como professor leitor
em formação e interagindo com as mensagens
dos colegas.

“Reflexões sobre minhas necessidades de
aprendizagem”

Refletir sobre as necessidades de aprendizagem em
relação à leitura.

Os educandos são convidados a refletir sobre sua
formação como professor leitor, a partir das
necessidades de aprimoramento que puderam
identificar a partir da realização das atividades.

“Ler por prazer” Proporcionar uma reflexão sobre o hábito de leitura Há dois fóruns desse no curso, o primeiro pede
para que o educando escolha um livro de sua
preferencia para ler durante o semestre, e deve
comentar com seus colegas o porque de sua
escolha. O Segundo é uma reflexão da leitura
realizada, de modo, que contextualize a
importância de ler com o aprendizado construído
durante o curso.



A análise de conteúdo segundo
Chizzotti (2006, p. 98) tem por
objetivo :objetivo :

“compreender criticamente o sentido
das comunicações, seu conteúdo
manifesto ou latente, as significações
explícitas ou ocultas”.



Resultados

Diante da proposta do
ambiente virtual de
aprendizagem de proporcionar
aos estudantes possibilidadesaos estudantes possibilidades
de reconhecer-se como
leitores em processo de
formação, os participantes se
revelam abertos a aprimorar
suas habilidades, práticas e
representações em relação à
leitura.



Resultados

Tais posturas indicam que a curiosidade e a consciência do inacabamento
permeiam suas primeiras ações na disciplina. Vários se referem à
necessidade de adaptação às exigências feitas pela disciplina de maior
dedicação à leitura, sem ainda assumirem uma posição como sujeitosdedicação à leitura, sem ainda assumirem uma posição como sujeitos
autônomos e críticos nesse processo.

Contudo, os sentidos iniciais permeados pelo desejo de ser mais, de
aprimorar-se convivem com o sentimento de estarem perdidos no ambiente
virtual, havendo várias falas que apontam para certo estado confusão e de
estranhamento:



Resultados

Aluno1: “olá profa venho lhe pedir que se possível me esclareça algumas duvidas aqui pois estou totalmente perdido com
tanta informação ao mesmo tempo... Poderia me dizer onde começa o segundo exercício ou onde termina o primeiro tem
tantos fóruns que estou sem saber o que tenho que fazer aqui acho até que já fiz algo ais de uma vez sem precisão se
possível pedir para diminuir o numero de fóruns assim teremos mais objetividade ao entrar em um fórum. obrigado pela
atenção”.

Professora: “Oi, aluno1 Eu não bloqueei as atividades dos Temas 1 e 2, para dar oportunidade há alguns que me escreveram,

pedindo um tempo maior para realizá-la.

Diante do seu pedido, fui verificar todo o seu percurso e enviarei agora algumas orientações para o seu email. Veja se asDiante do seu pedido, fui verificar todo o seu percurso e enviarei agora algumas orientações para o seu email. Veja se as

orientações conseguem ajudá-lo a não ficar perdido. Vc está muito bem no curso!!!”.

Aluno2: “Obrigada aluno1 pelas palavras, me sinto da mesma forma, perdidaça, srsrsr Vou tentar ser mais ágil nas leituras e

conseguir seguir com as tarefas. Tô aproveitando q sairam todos, mas podem voltar a qualquer momento. Um abraço”.

Professora: “Coragem, Aluno2 Acabei de lhe enviar um email, vc viu? Qualquer dúvida me escreva!!! Abraço, Profa”.

Aluno1: Olá prof. não compreendi o texto , mais respondi assim mesmo espero que explique atenciosamente aluno1.

Professora: Aluno1, Eis o X da questão... Como é que respondemos sem entender? O que nos possibilita dar tais respostas?

Outro ângulo da discussão: Será que isso acontece na escola? Por enquanto é só para pensar... Não responda nesse fórum

ainda... Abraço, Profa.



Resultados

Com o decorrer do curso, a construção dos sentidos passa a
acontecer no próprio ambiente e passa a se dar nas relações uns
com outros, na interação. É importante destacar a relevância de
concepções como o estar junto virtual (VALENTE, 2003) queconcepções como o estar junto virtual (VALENTE, 2003) que
aborda a importância das interações na EAD. Nessa perspectiva, os
educandos criam sentidos como afetividade, consciência do

inacabamento, a importância do ato de ler e relevância de
aprimorar-se para e por meio do uso da tecnologia. É possível
identificar que o compartilhamento de sentidos vai se
intensificando ao longo do curso, à medida que os educandos se
familiarizam com o ambiente virtual.



Considerações 

Paulo Freire (1996, p.55), afirma que “a curiosidade é já
conhecimento”, e ela deve ser estudada e compreendida para que tal
concepção possa perpassar as práticas pedagógicas.

Enquanto prática docente e discente a educativa é uma prática Enquanto prática docente e discente a educativa é uma prática 
gnosiológica por natureza. O papel do educador progressista é desafiar 
a curiosidade ingênua do educando para, com ele, partejar a criticidade. 
É assim que a prática educativa se afirma como desocultadora de 
verdades escondidas (FREIRE, 2010, p.79).

A curiosidade epistemológica é um tema atual, importante para
pensarmos a educação online. A utilização da tecnologia na educação
deve ser encarada de forma crítica, a fim de que o processo de ensino
aprendizagem seja efetivamente emancipatório.



Considerações

O pensamento político de Paulo Freire contribui para encontrar
caminhos para utilização das tecnologias da informação e
comunicação (TIC) na educação e, consequentemente, paracomunicação (TIC) na educação e, consequentemente, para
refletir sobre caminhos a serem trilhados na EAD. Pensá-la
articulada à formação crítica dos alunos é fundamental, sobretudo,
tratando-se da formação inicial de futuros professores.



Considerações

Paulo Freire (1996), especificamente por meio do conceito de
curiosidade epistemológica, muito tem a acrescentar, pois a
preocupação do educador incluía a elaboração de uma práticapreocupação do educador incluía a elaboração de uma prática
educativa que provocasse o desejo de pensar e que auxiliasse o
educando a estruturar, a partir de seus próprios conhecimentos,
um caminho para alcançar o pensamento crítico.



Algumas Perspectivas para EAD

Novos caminhos continuam a ser trilhados ao buscar-se a
articulação entre presencial e virtual. O blended learning, chamadoarticulação entre presencial e virtual. O blended learning, chamado
de b-learning, emerge, como o próprio indica, como um sistema
“misturado” que procura articular educação presencial e educação
online.



Algumas Perspectivas para EAD

Silva (2011) recorda que o b-learning une as tecnologias com os
aspectos já conhecidos do e-learning (eletronic learning), do p-

learning (presencial learning) e as novas questões trazidas pelolearning (presencial learning) e as novas questões trazidas pelo
chamado m-learning (mobile learning). A mobilidade é
proporcionada pelo entrelaçamento do computador, da internet e
dos aparelhos móveis somados às aulas presenciais, o que tem
propiciado melhores resultados, ao alcançar maior autoestima,
autoconfiança e autonomia diante do desenvolvimento das suas
atividades (SILVA, B., 2011; ALMEIDA, M. E., 2011).
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Aluna4.1: “Tenho tido algumas dificuldades no decorrer do curso com leituras . Na sua maioria pela complexidade das palavras
ou por que simplesmente houve uma mudança muito grande em minha rotina como estudante =/ Mas tenho me avaliado e
confesso ter notado melhorias Professora gostaria existe algum tipo de leitura pra ser avaliada como boa ou ruim? No Caso ler
certo ou errado .”

Professora: “Olá, Aluna4.1

Muito boa a sua pergunta, como todas as perguntas... A curiosidade já é uma forma de conhecimento, nos ensina Paulo Freire e
tantos outros autores que apostam na capacidade reflexiva dos alunos. Se for algo ruim, posso exercitar minha capacidade crítica
e se for boa também deverei fazê-lo, não é mesmo? O que seria uma leitura ruim, no seu entendimento?e se for boa também deverei fazê-lo, não é mesmo? O que seria uma leitura ruim, no seu entendimento?

Pensando um exemplo para crianças. Há versões e versões de um conto clássicos, de fadas. Há algumas bem resumidas, pobres...
que são capazes de contar toda a história de Pinóquio, por exemplo em algumas frases. Outras versões são traduzidas do original
com todo o cuidado, procurando preservar sensações provocadas pelo autor, na língua original...Com certeza, temos que ler
criticamente as versões pois não se trata de um vale tudo. Há critérios literários, mas não fará mal se lermos a versão reduzida,
até para ficar claro o quanto a outra tem mais saber e sabor...

Um abraço! Continue questionadora e curiosa... O que tudo isso que lhe falei que lhe fez pensar...

Fico no aguardo..”

Aluna 4.1: “Não sei dizer o que seria uma leitura ruim , acreditava que aquilo que não me despertava o interesse mas como vou
dizer que é ruim sem saber do que se trata ? kkk

Sim me ajudou a refletir sobre o assunto tenho lido muitas coisas , confesso que algumas leio só por obrigação e na realidade
vejo que vou saber selecionar bem o que vai me edificar na medida em que for lendo mais e conhecendo melhor esse universo
literario .

Obrigada professora !”


