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RESUMO 

 A EAD vem se destacando no Brasil por ser entendida como um meio capaz de 

democratizar o acesso ao ensino superior. A UFES, diante da existência de um 

contingente em torno de doze mil professores, das redes estadual e municipais de 

educação, que atuam em sala de aula e que não possuíam formação em nível superior, 

implantou em 2001 o curso de Pedagogia/EAD, que passou a ser desenvolvido em treze 

CREADs, distribuídos pelo Estado. Para o desenvolvimento do curso, que se dá de 

maneira semipresencial, foi introduzida a orientação acadêmica, com uma equipe de 

professores especialistas lotados no NEAD e outra de orientadores acadêmicos, que 

trabalham com os alunos nos CREADs. Nossa pesquisa visa discutir se há uma prática 

de parceria estabelecida entre os orientadores acadêmicos e os professores especialistas 

e, como a existência dessa prática de parceria contribui no engendramento dos saberes 

docentes no curso em questão. Este texto pretende destacar a importância da prática 

colaborativa no desenvolvimento do curso. 
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INTRODUÇÃO: CARACTERIZANDO O CURSO DE PEDAGOGIA/EAD/UFES 

 A Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), após a criação da 

Coordenação de Interiorização, pela Resolução nº 04/2000, do Conselho Universitário, 

que estudou e sugeriu à mesma uma nova proposta de Interiorização baseada na 

Educação a Distância (EAD), iniciou em outubro de 2001 a oferta do curso de 

Pedagogia a distância (Pedagogia/EAD), em treze Centros Regionais de Educação 

Aberta e a Distância (CREAD’s), distribuídos por todo o Estado do Espírito Santo, 

destinado à formação de professores efetivos das redes estadual e municipais de 

educação, além de criar um Núcleo de Educação Aberta e a Distância (NEAD), sediado 

no campus de Goiabeiras em Vitória, sede da Universidade. Para o desenvolvimento do 

curso, a UFES firmou convênios com os governos municipais e estadual, para alocação 

de recursos financeiros e humanos para o desenvolvimento do projeto. 
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 O curso de Pedagogia/EAD foi destinado à formação docente em serviço, tendo 

como objetivo geral a contribuir para a compreensão do processo educativo escolar em 

suas múltiplas interrelações: pedagógicas, históricas, sociais, econômicas, políticas e 

culturais, para o domínio de fundamentos teóricos básicos das ciências que integram o 

Currículo das Séries Iniciais e, concomitantemente, seu tratamento didático-

metodológico, exigido em nível destas séries (UFES, 2001). 

 O curso implantado é composto por áreas de conhecimento, sob as quais 

aglutinaram-se as disciplinas a serem trabalhadas. Assim, temos: 1) Área de 

Fundamentos da Educação (com as disciplinas de Fundamentos Estruturais e 

Pedagógicos da EAD; Antropologia; Sociologia; Filosofia; Psicologia); 2) Área de 

Linguagem; 3) Área de Estudos Sociais (com as disciplinas de Geografia e História); 4) 

Área de Ciências Naturais; 5) Área da Matemática. 

 O curso desenvolve-se de maneira semipresencial ou bimodal, com: uma fase 

presencial, entre os professores/cursistas (alunos) e os orientadores acadêmicos, que 

compreende encontros quinzenais; a realização das avaliações por disciplina; além da 

realização dos seminários temáticos semestrais, resultado de um processo de pesquisa 

sobre determinado assunto relacionado à disciplina estudada. Em sua fase não 

presencial, temos o desenvolvimento de atividades de estudos individuais ou coletivos; 

encontros agendados entre os professores/cursistas com os orientadores acadêmicos 

para discussão de pontos considerados polêmicos, a serem encaminhados aos 

professores especialistas; a busca do desenvolvimento, na prática pedagógica cotidiana, 

dos conteúdos do curso, a serem trabalhados na perspectiva das atividades docentes 

regulares desses professores/cursistas (UFES, 2001). 

 Os orientadores acadêmicos, muito mais do que possibilitarem a mediação entre 

os professores/cursistas e o material didático ou como facilitador de aprendizagem ou 

animador, deve ser compreendido como um dos elementos do processo educativo que 

possibilitam ressignificar os conceitos de tempo, espaço e de estudo, tendo em vista as 

especificidades dos alunos e da própria educação a distância. Assim, a orientação 

acadêmica é chamada a trazer, segundo Neder (2000) e UFES (2001) a possibilidade de 

garantir que o tempo acadêmico seja o tempo de cada um, por meio da adoção da 

perspectiva do respeito às diversidades e singularidades dos grupos e/ou indivíduos. 

 A orientação acadêmica do curso de Pedagogia/EAD é realizada por duas 

equipes, sendo uma composta por especialistas, que são professores da UFES, ativos 

e/ou inativos, responsáveis pela orientação e acompanhamento das áreas de 
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conhecimento do curso, além de assessorar os orientadores acadêmicos dos CREAD’s, 

no que diz respeito ao trabalho a ser desenvolvido com os professores/cursistas. Já os 

orientadores acadêmicos são professores das redes estadual e municipais, colocados à 

disposição dos CREAD’s, integral ou parcialmente, escolhidos por um processo de 

seleção que, entre outros aspectos, levou em conta: a) possuir licenciatura (em 

Pedagogia ou não); b) ter participado como cursista de especialização latu sensu em 

Educação Aberta e a Distância para formação de Orientadores Acadêmicos. Cada 

orientador acadêmico desempenha suas funções com um grupo de professores/cursistas 

que varia entre 25 e 30 alunos, o que faz com que o processo de interlocução garanta o 

respeito às diversidades dos mesmos além das especificidades e particularidades de cada 

programa de formação (NEDER, 2001). 

 

A CONSTRUÇÃO DE NOSSO OLHAR SOBRE O PROBLEMA DE ESTUDO  

Utilizando a idéia de Brandão (2002), de teoria como hipótese, onde a autora 

rejeita a postura comumente adotada de se trabalhar com a teoria como explicação do 

real e enfatiza que a ampliação do conhecimento disponibilizado nas diversas áreas do 

conhecimento humano torna inevitável o reconhecimento da precariedade e da 

provisoriedade do mesmo, propomos como problema de investigação, envidar esforços 

para discutir se há uma prática de parceria entre os professores especialistas e os 

orientadores acadêmicos no curso de Pedagogia/EAD e de como essa prática pode 

favorecer o engendramento e a valorização dos saberes docentes. 

São objetivos de nosso trabalho a) analisar se há e como a prática de parceria 

pode favorecer o engendramento e a valorização dos saberes docentes, no curso de 

Pedagogia/EAD/UFES, desenvolvido no CREAD São Mateus; b) avaliar aspectos da 

produção teórica sobre formação dos profissionais da educação na modalidade aberta e 

a distância; b) contextualizar a formação de professores de séries iniciais do ensino 

fundamental, discutindo tendências e perspectivas do processo de socialização 

profissional docente. 

Nosso trabalho constitui-se em um estudo de caso, por acreditar que o mesmo 

possibilita o fornecimento de explicações no que diz respeito diretamente ao caso 

considerado e elementos que lhe marcam o contexto, pois, mesmo sendo similar a 

outros casos, ele é ao mesmo tempo distinto e singular. Nossa população constitui-se de 

29 professores especialistas que atuaram e/ou atuam no NEAD e de 21 orientadores 

acadêmicos que desenvolvem seus trabalhos no CREAD São Mateus.  
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Utilizamos como instrumentos para coleta de dados a observação direta 

extensiva, com o emprego de questionário, destinado a todos os orientadores 

acadêmicos e aos professores especialistas, com o objetivo de obter informações sobre 

etnia, sexo, idade, formação em nível superior, além de informações sobre o trabalho de 

orientação acadêmica e do curso de Pedagogia/EAD de maneira mais ampla, sendo o 

retorno de 50% e 13,7%, respectivamente. Além do questionário, empregamos na 

observação direta extensiva, entrevistas semi-estruturadas com 28,6% dos orientadores 

acadêmicos com a finalidade de aprofundarmos mais como os conceitos parceria e 

saberes docentes são entendidos pelos sujeitos entrevistados e como estão, segundo os 

mesmos, presentes no curso de Pedagogia/EAD/UFES. 

 

RESULTADOS PARCIAIS 

 Nossos estudos até aqui desenvolvidos possibilitam-nos apresentar algumas 

conclusões parciais a respeito do problema posto para investigação, tecidas a partir dos 

dados levantados junto aos orientadores acadêmicos do CREAD São Mateus. 

 Todos reconhecem a importância do trabalho dos orientadores acadêmicos e dos 

professores especialistas para o bom desenvolvimento do curso de Pedagogia/EAD.

 De acordo com os orientadores acadêmicos, fica evidenciada a ocorrência de 

uma parceria entre os mesmos e os professores especialistas, contudo, a mesma não 

chega a ser uma parceria colaborativa que, de acordo com Foerste e Lüdke (2003) e 

Foerste (2005a; 2005b), decorre de um longo processo de trabalho articulado de 

professores da universidade (aqui representados pelos professores especialistas) com 

profissionais do ensino básico (representados pelos orientadores acadêmicos e pelos 

próprios professores/cursistas), com o objetivo de garantir pressupostos teórico-práticos 

nos currículos dos cursos de formação de professores. Para os orientadores, o que ocorre 

caracteriza-se mais por uma parceria instituída, graças ao projeto do curso e/ou uma 

parceria dirigida, onde o saber acadêmico (aqui representado pelos professores lotados 

no NEAD) se sobrepõe aos saberes da experiência docente (aqui representado pelos 

orientadores acadêmicos e professores/cursistas), onde a academia (NEAD) pensa e o 

CREAD executa o que foi pensado. 

 Pudemos perceber entre os orientadores acadêmcios, conforme os turnos de 

atuação dos mesmos no CREAD, o estabelecimento de grupos de discussões e de 

trabalho, informalmente, a fim de discutir questões que deveriam ser tratadas com os 

professores especialistas. Segundo os orientadores, isso ocorreu devido ao 
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distanciamento existente entre os professores especialistas, que demoram muito 

responder as questões encaminhadas pelos orientadores, quando respondem. 

 Por ser uma experiência nova, o curso de Pedagogia/EAD/UFES tem 

possibilitado a construção e a inserção de novos sujeitos no processo de formação de 

professores (o orientador acadêmico), que dadas as especificidades do trabalho que 

desenvolve e da própria educação a distância, caracteriza-se por uma identidade em 

construção. Também nessa perspectiva, nossos estudos até agora evidenciam que 

estudar e trabalhar em educação a distância requerem o engendramento de uma nova 

cultura escolar, também em construção. 
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