Tempos e Contratempos de uma Tutora-aluna

RESUMO: relato da experiência de uma tutora de polo e também aluna do
curso Licenciatura em Música EAD da UFRGS. Diante da inexistência
comprovada de profissionais com condições plenamente adequadas para
exercer esta função na área geoeducacional do polo (Licenciatura em Música,
mais concurso e exercício no Sistema Público de Ensino), a Lei permite pessoa
com curso superior e capacidade prevista num perfil estabelecido pelo
respectivo Projeto Pedagógico (no caso da COMGRAD do PROLICENMUS:
aprovação em processo seletivo próprio ao projeto, com formação e avaliação
continuadas). Há particularidades nesta situação: vantagens e conflitos da
relação com seus colegas-tutorados, pressões decorrentes do conhecimento
de informações diferenciadas em relação a eles, imperiosa necessidade de
repassar com fidedignidade fatos ocorridos no polo, e uma difícil posição
ambígua decorrente disso. O professor-aluno-tutor precisa, acima de tudo,
refletir muito sobre si mesmo, submetendo-se a autoavaliação constante e
estando alerta para percepções amplas, corajosas e livres de preconceitos. No
exercício de suas tarefas, esta pessoa não é professor; é aluno, mas não do
mesmo jeito que os demais; e, a rigor, nem mesmo é tutor... Contudo, é alguém
que estuda, pensa e sente. O objetivo deste trabalho é discutir linhas de
confronto entre tais realidades.
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