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RESUMO

Este artigo apresenta os resultados da primeira parte da pesquisa “Les systèmes d´encadrement dans 
le domain de la formation à distance: le tutorat” (2001-2003), da qual participaram as Universidades 
do Senegal e da Ilha Maurício, a Universidade Estatal a Distância de Costa Rica e a Pontifícia 
Universidade Católica do Chile. Essa pesquisa fez parte das ações do programa do Centro de
Aprendizagem, Estudos e Formação de Recursos Humanos na Educação a Distância 
(CAERENAD), coordenado pela Télé-université du Québec, Canadá. A pesquisa objetivou analisar 
o sistema de orientação acadêmica em desenvolvimento no curso de Pedagogia a distância da 
Universidade Federal de Mato Grosso, a partir de concepções e representações que orientadores 
acadêmicos, estudantes e coordenadores constroem sobre essa prática no curso. Após o estudo do 
Estado da Arte sobre a Orientação Acadêmica, em cento e quarenta referências publicadas em 
diferentes países, elaboramos tres questionários semi-estruturados, para serem aplicados a todos os 
orientadoroes acadêmicos (para saber o que pensam sobre o que fazem e o que dizem que fazem), à 
equipe de coordenação pedagógica (para identificar a visão e o apoio institucional ao serviço de 
orientação) e a uma amostra de estudantes (para confrontar o discurso dos orientadoroes 
acadêmicos e saber suas expectativas e necessidades em relação à atuação do orientador). 
Organizamos a análise dos dados segundo os Pólos regionais em que está estruturado o sistema de 
Apoio ao aluno e a partir de algumas categorias centrais. Constatamos, inicialmente, uma 
diversidade de concepções e representações entre os diferentes segmentos pesquisados, mas, ao 
analisarmos os dados por Pólo percebemos uma espécie de “tecnologização” e identidade 
discursivas, isto é, uma apropriação do discurso do outro, cada Pólo assumindo formas de pensar e 
de trabalhar próprias. O “ofício de ser orientador acadêmico”, sua identidade profissional encontra-
se em processo inicial de construção, pois está há pouco tempo atuando como orientador, o que 
poderia explicar o porque das concepções não serem explicitadas com clareza, das “representações” 
não apresentarem um núcleo central e das dificuldades de verbalização. Por outro lado, nas 
“práticas discursivas” dos orientadores acadêmicos e da maioria da equipe de coordenação não 
emerge a reflexão sobre sua prática. Isto nos levou a repensar o processo de formação inicial do 
orientador e de sua formação continuada e a propor outro “conteúdo” formativo.
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APRESENTAÇÃO

O Núcleo de Educação Aberta e a Distância (NEAD) da Universidade Federal de Mato 

Grosso (UFMT) coordenou o projeto de pesquisa “Les systèmes d´encadrement dans le 

domain de la formation à distance: le tutorat” (2001-2003), como parte das ações do 

Programa CAERENAD (Centro de Aprendizagem, Estudos e Formação de Recursos 

Humanos na Educação a Distância), coordenado pela Télé-université du Québec, Canadá. 

O projeto tinha como objetivo inicial realizar estudo comparativo das diferentes “práticas 

tutoriais” em cursos a distância das instituições participantes no Programa.1

Na primeira etapa do projeto realizamos estudos e levantamento bibliográfico sobre “o 

Estado da Arte em Tutoria” e construímos os instrumentos de coleta de dados para captar 

diversas dimensões da “atuação tutorial”, tais como: percurso profissional, condições de 

trabalho, concepção sobre tutoria, prática tutorial, nível de satisfação, auto-avaliação. 

Foram elaborados tres questionários para serem aplicados aos tutores (para saber o que 

pensam sobre o que fazem e o que dizem que fazem), aos estudantes (para confrontar o 

discurso dos tutores e saber suas expectativas e necessidades em relação à atuação do tutor) 

e à equipe de coordenação pedagógicoa (para identificar sua concepção sobre tutoria e o 

apoio institucional à tutoria).

Os questionários (com questões fechadas e abertas) contemplaram os mais diversos 

aspectos da “tutoria”: perfil dos tutores e suas condições de trabalho, sistema de  tutoria e 

atendimento aos estudantes, funções do tutor (previstas no projeto, percebidas, executadas e 

desejadas pelos sujeitos da pesquisa),  nível de satisfação, compreensão e “representação” 

sobre o “ofício de tutor”, auto-avaliação e produção sobre a experiência.

O material coletado foi analisado à luz das abordagens mais conhecidas na Educação a 

Distância: Teoria da Industrialização, Teoria da Autonomia e da Independência Intelectual, 

Teoria da Interação e da Comunicação.

Aqui estaremos apresentando os resultados do trabalho de pesquisa realizado junto aos 

sujeitos envolvidos no curso de Pedagogia, na modalidade Licenciatura para os Anos 

                                                          
1

Universidade do Senegal (UCAD), a Universidade da Ilha Maurício (UOM), a Universidade Estatal a 
Distância da Costa Rica (UNED) e a Pontifícia Universidade Católica do Chile (TELEDUC).
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Iniciais do Ensino Fundamental, coordenado pelo Núcleo de Educação a Distância do 

Instituto de Educação da UFMT.

Devemos ressaltar, porém, que esse curso de graduação, concebido e implementado 

pelo NEAD/UFMT em 1995, atendeu a mais de cinco mil professores da rede pública de 

Mato Grosso e a mais de 14 mil professores da rede pública de ensino de outros Estados, 

em parceria com instituições públicas locais. A equipe do NEAD/UFMT desenvolveu, 

junto a essas instituições, a capacitação das equipes pedagógicas locais, a formação dos 

seus tutores e disponibilizou o material didático do curso.

Trata-se, portanto, de um curso que vem formando e qualificando milhares de 

professores das séries iniciais e atingindo, indiretamente, a mais de meio milhão de crianças 

matriculadas nas séries iniciais das escolas públicas brasileiras.

Na expansão desse curso, o “modelo de tutoria” proposto e implementado pela 

Universidade Federal de Mato Grosso vem sendo utilizado como referência por outras 

instituições que se iniciam na EaD, no Brasil; o que o torna esse “modelo” significativo e 

merecedor de estudo e análise.

Como a análise do sistema de organização de apoio, em cursos a distância, é tarefa 

extensa e ampla, nesta pesquisa delimitamos o estudo ao “sistema de orientação 

acadêmica”, por ser o orientador, no nosso entender, o sujeito mediador de todo o processo, 

do qual depende grande parte da condução do processo de ensinar e de aprender, pois é ele 

quem “orienta”, aponta os caminhos ao aprendente.

As questões de pesquisa definidas no projeto foram:

- Como se dá a "organização do sistema de orientação acadêmica" no processo educativo 

de formação de professores das séries iniciais no curso de Pedagogia a distância do 

Instituto de Educação da UFMT, sob a coordenação do Núcleo de Educação Aberta e a 

Distância? Esse sistema está embasado em que teoria?

- As “práticas discursivas”2 de orientadores, estudantes e coordenadores sobre a 

orientação acadêmica estão “afinadas” como que concepção epistemológica?

- Como os orientadores acadêmicos percebem e avaliam seu trabalho? E os estudantes 

como se colocam e se sentem em ralação ao orientador acadêmico? A equipe de 

coordenação comunga das mesmas concepções em relação à organização da orientação 

                                                          
2 No sentido de “o que eles dizem que fazem”, suas concepções e representações.
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acadêmica? Quais as características mais significativas da orientação segundo 

orientadores, estudantes e equipe de coordenação?

Definiu-se, então, como objetivo geral analisar o sistema de orientação acadêmica em 

desenvolvimento no curso de Pedagogia a distância da UFMT, a partir das “práticas 

discursivas” que orientadores acadêmicos, estudantes e equipe de coordenação constróem 

sobre essa prática no curso.

Na etapa de revisão da literatura, seguimos dois caminhos. Buscamos, inicialmente, 

descrever como se dá a tutoria nas mega universidades que servem de referência e, muitas 

vezes de apoio, aqui no Brasil, para as instituições que se iniciam na EaD; e analisamos, 

como é estruturado o sistema de orientação acadêmica nas instituições brasileiras de ensino 

público que estão implantando cursos de licenciatura a distância. Dentre as obras estudadas, 

destacamos os trabalhos de Catalina Martínez Mediano (1995) e a obra de Bernard 

Michaud e colaboradores (1986).

No Brasil, as universidades que se iniciaram na EaD, fundamentaram seu sistema de 

EaD ora no modelo espanhol da UNED, ora no da Télé-université.

Oliveira (2002) realizou um estudo sobre os “modelos” de tutoria propostos nos 

projetos político-pedagógicos de cinco insitituições que atuam na formação de professores, 

na modalidade a distância: a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), que iniciou o 

curso de graduação a distância para formação dos professores das séries iniciais, em 1995; 

a Universidade Federal do Paraná (UFPR) e a Universidade Estadual de Santa Catarina 

(UDESC) que iniciaram o curso de Pedagogia a distância, em 1998; o Consórcio de Ensino 

a Distância do Estado do Rio de Janeiro (CEDERJ), que iniciou a oferta do curso de 

licenciatura em Matemática e Biologia, em 2002; o Projeto VEREDAS, da Secretaria 

Estadual de Educação de Minas Gerais, que reuniu 17 instituições de ensino superior para 

oferecer o curso de Pedagogia a distância, a partir de 2002.

Segundo a autora, o que aparece com nitidez é a importância atribuída a esse sujeito (o 

tutor) em cada projeto; pois em sua maioria destinou-se um capítulo inteiro sobre a 

organização da tutoria no curso. Embora com concepções aparentemente parecidas, 

baseadas na abordagem interacionista, seus modelos se diferenciam, aproximando-se muito 

mais do modelo clássico da UNED, e suas propostas metodológicas e pedagógicas se 
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fundamentam muito mais nas abordagens condutistas e humanistas do que construtivistas e 

sociointeracionistas.

A proposta da UFMT tem uma concepção mais afinada com a da Téluq, pois dá ênfase 

à atuação do tutor no campo da “metacognição”, sem secundarizar as dimensões cognitivas 

e motivacionais. Mas, ao delegar para o orientador acadêmico a função avaliativa, há uma 

ênfase na sua preparação para que « domine os conteúdos » que o aluno irá estudar nos 

materiais didáticos. Assim, aproxima-se, também, da concepção de tutoria da UNED.

O trabalho de campo iniciou-se em novembro de 2002. Os questionários foram 

entregues a orientadores e a estudantes pela secretaria do Centro de Apoio, três semanas 

antes das férias escolares. O envolvimento de alunos e orientadores em atividades de final 

de ano acadêmico e a dificuldade da secretaria se comunicar com os estudantes provocaram 

uma perda significativa de questionários aplicados aos estudantes (40%). Por isso, em 

março de 2003, quando houve o reinicio das atividades acadêmicas, aplicamos novamente o 

questionário aos estudantes nos municípios onde não havíamos atingido a amostra 

estabelecida (10%).

A pesquisa delimitou-se a captar as “práticas discursivas” que orientadores 

acadêmicos, estudantes e equipe de coordenação manifestaram acerca da ação da orientação 

acadêmica. Foi a partir dos discursos desses diferentes sujeitos envolvidos no curso que 

descrevemos e analisamos o sistema de orientação acadêmica implementado e vivido no 

curso de Pedagogia, na modalidade a distância, do Instituto de Educação da UFMT.

Pudemos, assim, comparar diferentes discursos e analisá-los à luz das teorias que 

predominam, atualmente, no campo da EaD e confrontá-los com o “discurso” elaborado no 

projeto político-pedagógico do curso de Pedagogia a distância da UFMT.
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1 A ORIENTAÇÃO ACADÊMICA NO CURSO DE PEDAGOGIA A DISTÂNCIA 

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

O curso de Pedagogia, na modalidade Licenciatura para os Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental3 fez parte do “Programa Interinstitucional de Qualificação Docente” (1994), 

que envolvia a Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso (SEDUC),  Secretarias 

Municipais de Educação, a  Universidade de Estado de Educação (UNEMAT) e a 

Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), com a participação do Sindicato dos 

Trabalhadores da Educação Pública de Mato Grosso (SINTEP). Esse programa tinha como 

meta profissionalizar, até o ano 2011, todos os professores dos sistemas estadual e 

municipal de Educação, no Estado de Mato Grosso. Pois, a qualificação do professor 

emergia como questão urgente na política educacional do Estado e nas  diretrizes das 

universidades.

1.1 – O curso

O curso de Pedagogia, na modalidade a distância, insere-se no Programa de Formação 

de Professores das séries iniciais, que se desenvolve, ainda, mediante as modalidades  

presencial e parcelada.4

Os alunos do curso são professores em exercício nas séries iniciais, em escolas 

públicas de Mato Grosso, residentes nos municípios das regiões pólos participantes do 

projeto. 

Portanto, o critério “ser professor em exercício” é determinante, uma vez que a prática 

pedagógica do professor constitui-se dimensão imprescindível para a construção curricular 

do curso. Pois, as tarefas e os estudos propostos no material didático pressupõem o 

professor no exercício da docência, que é entendida como trabalho pedagógico e como 

base da identidade profissional do educador.

                                                          
3 Neste relatório será nomeado, também, de “Pedagogia, na modalidade a distância”, ou, simplesmente, 
“Pedagogia a distância”.
4  Os cursos da modalidade “Parcelada”  (que fazem parte do Programa de Interiorização da UFMT), 
funcionam no período de férias escolares dos professores da rede pública e são oferecidos presencialmente no 
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Além desse critério, os candidatos ao curso devem ser aprovados em Processo Seletivo 

Específico (Vestibular Especial), organizado de acordo com  normas da UFMT. O número 

de vagas em cada Pólo varia de 200 a 500, de acordo com levantamento do potencial de 

candidatos na região e a demanda das Secretarias municipais e estadual de Educação.

Para dar início a esse curso de Pedagogia, na modalidade a distância, foi formado, no 

ano de 1992, o Núcleo de Educação Aberta e a Distância (NEAD), composto por 

professores dos diferentes cursos de Licenciatura da UFMT,  por técnicos da Secretaria  de 

Educação e professores da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT).

Esse grupo, antes de delinear a proposta pedagógica do curso, realizou estudos e 

visitas a instituições de ensino que desenvolviam projetos de educação a distância, com o 

objetivo de adquirir subsídios teórico-metodológicos que o auxiliassem  na construção da 

experiência que buscavam desenvolver.

Após cinco anos de experiência, frente aos resultados obtidos, o NEAD expandiu o 

curso para outras  regiões  do Estado de Mato Grosso, com a parceria da UNEMAT e para 

outros Estados, onde as universidades públicas locais assumiram a implementação do 

mesmo. 

1.2 – A Orientação Acadêmica no curso

A orientação acadêmica é compreendida como um dos elementos do processo 

educativo que “possibilita a (res)significação da educação a distância”, principalmente em 

termos de possibilitar, em razão de suas características, o rompimento da noção de 

tempo/espaço da escola tradicional: tempo como objeto, exterior ao homem, não 

experiencial (NEDER, 1999).

Por essa compreensão da orientação, o projeto estabelece que o número de alunos por 

orientador não seja excessivo (20 a 25 alunos), para que o processo de interlocução permita 

não só o respeito às diversidades dos alunos, mas também às especificidades e 

particularidades do programa de formação.

                                                                                                                                                                                
município sede do Pólo regional. Ao longo desses anos (1984-2001), têm formado e titulado cerca de 1.400 
professores.
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Em razão da necessidade de interlocução profícua, o orientador participa dos 

momentos da organização, acompanhamento e avaliação das ações pedagógicas do curso, 

constituindo-se sujeito da construção do currículo do curso.

Na fase de planejamento, o orientador participa da discussão, com os professores 

responsáveis pelas áreas (os “especialistas”), a respeito dos conteúdos a serem trabalhados, 

do material didático a ser utilizado, da proposta metodológica, do processo de 

acompanhamento e avaliação de aprendizagem e das atividades de pesquisa (Seminários 

Temáticos).

No desenvolvimento do curso, o orientador acadêmico tem papel fundamental, 

principalmente no que diz respeito ao acompanhamento do percurso do aluno: como 

estuda, que dificuldades apresenta, quando busca orientação, se se relaciona com outros 

alunos para estudar, se consulta bibliografia de apoio, se realiza as tarefas e exercícios 

propostos, se se coloca como sujeito que participa da construção do currículo do curso, se é 

capaz de relacionar teoria/prática. O orientador busca, neste processo de acompanhamento, 

estimular, motivar e, sobretudo, contribuir para o desenvolvimento da capacidade de 

organização das atividades acadêmicas e de (auto)aprendizagem.

É da responsabilidade do orientador o registro de todo o processo de acompanhamento 

de cada um dos alunos sob sua orientação, além da participação no processo de avaliação 

da aprendizagem dos alunos e do curso.

Os Orientadores Acadêmicos são escolhidos na própria região onde se desenvolve o 

curso mediante processo seletivo, realizado pela equipe de coordenação do NEAD. 

Residem no próprio município onde a prefeitura instala o Núcleo Municipal de Educação a 

Distância, com toda estrutura administrativa e pedagógica de apoio para que o orientador 

possa atender aos alunos do município.

A contratação dos orientadores selecionados é de responsabilidade das Secretarias 

municipais e estadual de Educação. Após a seleção, os candidatos recebem formação 

inicial participando do curso de especialização “Formação de Orientadores Acadêmicos 

para a EaD” e formação continuada nos encontros pedagógicos mensais que se realizam no 

Centro de Apoio, contando com a presença de especialistas e da equipe de coordenação do 

Pólo. Nesses encontros, realizam-se estudos sobre o material didático do curso e questões 
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relativas ao processo de orientação e se promovem discussões em relação a temas 

educacionais e, especificamente, à modalidade de educação a distância.

2 OS (DES)CAMINHOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS

Nessa pesquisa tomamos “práticas discursivas” muito mais como referimento às 

concepções que os sujeitos constróem sobre algo, em sua relação com objetos a serem 

apreendidos, e às representações que os sujeitos fazem sobre si mesmos, sobre os outros ou 

sobre algo do que a compreensão do processo social e cultural de sua construção. 

Mas em que bases teóricas estão assentados os diferentes “modelos” de orientação 

acadêmica (tutoria) propostos pelas instituições educativas que atuam no campo da EaD?

Eloísa Colás Sanz (1991) analisou o sistema de tutoria a partir das correntes 

pedagógicas por ela denominadas de condutista, cognitivista, humanista e sociocrítica.

Nós buscamos, no campo da discussão epistemológica, a compreensão das bases em 

que se assentam o “modelo” de orientação acadêmica implementado pelo NEAD/UFMT e 

as concepções manifestadas nas “práticas discursivas” dos sujeitos pesquisados. Para 

identificar as representações que os sujeitos fazem sobre as práticas de orientação 

acadêmica, nos apoiaremos na Teoria das Representações Sociais, elaborada no campo da 

Psicologia Social. 

Essa pesquisa, de cunho eminentemente descritivo e analítico, em suas diferentes fases 

assumiu características diferenciadas.

Na primeira fase, de caráter bibliográfico, fizemos levantamento do Estado da Arte 

sobre o serviço de Tutoria. Na segunda fase, de caráter documental, recorremos ao projeto 

político-pedagógico do curso, a documentos e textos produzidos pela equipe coordenadora 

do curso para desenhar o "modelo" de orientação acadêmica pensado e desenvolvido pelo 

NEAD/UFMT, a partir de 1994. Na terceira fase, mais intensiva e com características de 

estudo de caso, realizamos a coleta dos depoimentos dos envolvidos em seus cursos a 

distância para colher suas concepções, representações e avaliações sobre o serviço de 

orientação acadêmica  instituído.
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Podemos, então, caracterizar a pesquisa como estudo descritivo, pois buscamos 

estabelecer associações entre variáveis, não tendo como preocupação explicar o por que das 

práticas discursivas dos sujeitos pesquisados.

Para análise dos dados sistematizados, fundamentados no quadro conceitual e 

situacional, recorremos à análise estatística e à análise de conteúdo, fazendo comparações 

das “práticas discursivas” e das representações entre os diferentes sujeitos pesquisados  e os 

diferentes Pólos em que o curso está organizado para atendimento aos estudantes 

A pesquisa não foi desenvolvida sem tropeços e equívocos. Houve incertezas e 

desconforto não somente nos momentos “operacionais” da pesquisa, nos procedimentos 

metodológicos, mas, sobretudo, no processo de construção da interpretação dos dados 

coletados.

O primeiro desafio que encontramos foi dar conta do afastamento dos pesquisadores do 

objeto de pesquisa, pois, como participantes da equipe coordenadora do curso, nele 

convivemos diariamente. Como coadunar a racionalidade do pesquisador com a paixão do 

coordenador? Como colocar-nos em atitude de estranhamento, de questionamento e de 

crítica frente a fatos e situações que fazem parte do nosso trabalho cotidiano?

A separação do pesquisador do seu objeto de pesquisa, tão cara ao paradigma da 

ciência positivista e cartesiana, hoje é avaliada a partir de outro prisma. A realidade é 

percebida como uma rede interligada, um mundo de conexões, em que sujeito e objeto se 

inter-relacionam, não se separam, um interferindo no outro e modificando-se 

reciprocamente. Portanto, a ciência, sobretudo no campo das áreas sociais e humanas, 

prefere falar em “objetivação”5 do que em objetividade, em compromissos e envolvimento 

do pesquisador do que em neutralidade, em construção e processos do que em realidade 

“dada” a ser “revelada” pelo pesquisador.

Tudo isso significa reconhecer que o pesquisador não necessariamente tem que ser 

alguém de fora, estranho ao objeto de pesquisa. Ele pode fazer parte do contexto em que se 

insere sua pesquisa, mas colocando-se em atitude de questionamento re-construtivo 

(DEMO, 1998) e de auto-avaliação reflexiva (ADELMAN; ALEXANDER, 1982).

Um segundo possível “des”caminho foi em relação aos próprios instrumentos de coleta 

dos dados. Pois, a estratégia inicial de aplicação dos questionários aos alunos se 
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demonstrou equivocada. Havia sido cogitada a possibilidade de reunir os alunos nos 

respectivos municípios e o pesquisador aplicar o questionário. Mas isso revelou-se de 

difícil viabilidade, sobretudo, pela dificuldade do pesquisador se deslocar a tantos e tão 

distantes municípios.

Por questões práticas e para evitar que o orientador aplicasse o questionário e pudesse 

interferir nas respostas dos alunos, os questionários dos estudantes foram entregues à 

Secretaria do Centro de Apoio e/ou ao representante estudantil para que fizessem a 

distribuição, para não envolver os orientadores acadêmicos afim de que os estudantes se 

sentissem “à vontade” em suas respostas, tendo como critério a composição de uma 

amostra de 10% de acadêmicos de cada orientador, selecionada ao acaso. A secretaria do 

Centro de Apoio ficou com a responsabilidade do recolhimento dos questionários. 

Como os questionários foram entregues faltando apenas duas semanas para 

encerramento do ano letivo, um número significativo de estudantes (40,0%) não os 

devolveu logo. Assim, quando retornaram às atividades do curso, no início de 2003, haviam 

esquecido de preenchê-lo ou o haviam perdido. Foi necessário, então, aplicar novamente o 

questionário, em diversos município, para alcançar a amostra de 10%, e, desta vez, tivemos 

que recorrer à ajuda dos orientadores para entrega e recolhimento dos questionários.

Segundo depoimentos informais de representantes dos alunos e de coordenações de 

Centro de Apoio, a não devolução dos questionários por parte de alguns alunos foi 

motivada, também, por uma espécie de “medo” (“para não se comprometer”). O aluno teria 

receio que o orientador lesse suas respostas e que isso pudesse prejudicá-lo no processo 

avaliativo? Apesar da proposta avaliativa do curso buscar romper com práticas opressoras 

consolidadas no âmbito escolar, aos olhos do aluno, o orientador estaria se utilizando da 

avaliação como forma de exercer seu “poder” sobre eles e realizar  “avaliações subjetivas” 

do seu desempenho?

Ao analisarmos as tabelas, também, nos demos conta de algumas falhas na elaboração 

do instrumento aplicado aos orientadores acadêmicos e que não haviam sido detectadas na 

fase de pré-teste, causando, nos respondentes, dúvidas ou confusões e levando-os a não 

responder ou responder equivocadamente.

                                                                                                                                                                                
5 “Objetivação significa o processo construído, conquistado, labutado de referenciar a realidade assim como 
ela é, ainda que nunca seja viável de todo” (DEMO, 2000, p. 25).
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O questionário aplicado aos orientadores, por sua extensão e por demandar constantes 

evocações, revelou algumas fragilidades, também, pois, as respostas eram dadas em relação 

à primeira e segunda evocação, as demais evocações permaneceram sem resposta, com 

exceção, às vezes, da última, por se encontrar nos extremos.

2.2 Os sujeitos da pesquisa

Os sujeitos da pesquisa foram os estudantes matriculados no curso, em 2000, os 

orientadores acadêmicos e a equipe de coordenação responsável pela coordenação e 

acompanhamento do curso de Pedagogia a distância da UFMT. Partimos do pressuposto 

que esses sujeitos, por estarem vivenciando a modalidade a distância há mais de três anos, 

isso lhes teria possibilitado a construção de “práticas discursivas” e “representações” mais 

claras. Assim, poderíamos avaliar melhor o serviço de orientação acadêmica, suas funções 

e seu significado.

Definiu-se, inicialmente, que todos os orientadores e coordenadores seriam sujeitos da 

pesquisa e a amostra dos estudantes seria composta por 10% dos mesmos, 

proporcionalmente aos matriculados em cada Pólo e escolhidos aleatoriamente entre os 

alunos de cada orientador (amostra probabilística por grupos). O estudo acabou, assim, 

atingindo 70 orientadores acadêmicos, 13 membros da equipe de coordenação e 243 alunos.

Os orientadores acadêmicos pesquisados são graduados em cursos de Licenciatura e 

são professores da rede pública de ensino do Estado de Mato Grosso (37 da rede estadual, 

24 da rede municipal e 9 atuando nas duas redes de ensino); em sua maioria (91,3%) são 

concursados ou efetivos, enquanto 8,7%, todos da rede municipal, têm contrato temporário 

de trabalho. São colocados à disposição do curso em tempo integral, por seus respectivos 

órgãos contratantes, recebendo complementação salarial pela função de orientador 

acadêmico. Seus salários variam entre 5 a 10 salários mínimos. Passam por um processo 

seletivo realizado pela equipe do NEAD/UFMT, por formação inicial em EaD e formação 

continuada nas áreas de conhecimento que compõem o currículo do curso. Com idade entre 

30-50 anos e com mais de 10 anos de experiência docente, a maioria com três anos de 

atuação como orientadores acadêmicos. 
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A presença masculina entre os orientadores acadêmicos é significativa (25,7%). A 

maioria tem idade superior aos trinta anos (81,4%) e quanto à experiência docente, que é 

outro critério de seleção dos orientadores, 67,2% tem mais de dez anos de experiência 

docente, 18,6% tem mais de 20 anos e somente 12,9% com menos de cinco anos. 

A equipe de coordenação é composta pelo coordenador pedagógico do curso, os 

coordenadores de Pólo, os dos Centros de Apoio e os técnicos da Secretaria de Estado de 

Educação, em sua maioria pedagogos, com idade acima dos quarenta anos e com mais de 

vinte anos de experiência no campo da educação. Os coordenadores de Pólos e do curso são 

professores da UFMT, embora, ao longo do curso, dois deles se aposentaram, continuam 

trabalhando no NEAD como “bolsistas”. Na modalidade a distância a maioria tem 3 a 4

anos de experiência. Dos pesquisados, somente quatro participaram do curso em sua fase 

experimental, em 1995.

Os coordenadores dos Centros de Apoio são orientadores acadêmicos escolhidos pelos 

pares para ocupar essa função durante dois anos, podendo ser reconduzido, se assim 

desejarem os orientadores do Pólo. Quanto aos técnicos da SEDUC, são professores 

efetivos da rede estadual, que trabalham na própria Secretaria de Estado de Educação, 

disponibilizados, em tempo parcial, para fazer o acompanhamento do curso nos diferentes 

Pólos.

Os alunos são professores da rede pública, em sua maioria do sexo feminino (91,2 %), 

com idade acima dos 30 anos (77,4%), concentrando-se, porém na faixa entre 30 a 40 anos 

(47,3%), em plena atividade profissional, com 10 a 20 anos de experiência docente. Do 

total de alunos matriculados, 70,0% são da rede estadual, enquanto 30,0% da rede 

municipal.

Orientadores, equipe de coordenadores e alunos do curso, ao longo de três anos 

(2000 a 2003), têm vivido o cotidiano da modalidade a distância e sobre ela têm construído 

concepções e representações. Nesse texto, pretendemos fazer uma análise e um confronto 

das “práticas discursivas” dos diferentes segmentos pesquisados no que diz respeito à 

organização do sistema de apoio ao estudante concebido e implementado pelo 

NEAD/UFMT e, especificamente, em relação ao sistema de orienta
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3. UMA PANORÂMICA DOS RESULTADOS

Os questionários aplicados aos sujeitos da pesquisa buscavam levantar informações 

sobre os aspectos mais diferentes do sistema de tutoria em cursos a distância: condições de 

trabalho, nível de satisfação, diferentes “práticas discursivas” em relação ao serviço de 

orientação acadêmica, expectativas dos estudantes, características do “bom” orientador, 

avaliação do serviço de orientação, motivos de sua procura e representações sobre “ser 

orientador”.

Analisaremos, a seguir, alguns desses aspectos que consideramos os mais 

significativos.

3.1- Atendimento aos alunos 

O serviço de tutoria é procurado quase somente de maneira presencial, na sede onde 

funciona o núcleo de EaD, no município onde reside o aluno, geralmente, nos períodos 

matutino e vespertino. Há situações, porém, em que o orientador atende o aluno à noite e 

em fim-de-semana. O horário de atendimento é resultado de negociações entre alunos e 

orientadores. Para atender os alunos que residem em áreas rurais, o orientador, muitas 

vezes, se desloca para as escolas rurais, em datas previamente estabelecidas, contando com 

o apoio logístico da prefeitura.

O local de atendimento, de responsabilidade das prefeituras, é equipado com telefone, 

computador, biblioteca, cadeiras, mesas e armário. O número de computadores é limitado, 

o que inviabiliza bastante, por parte de orientadores e alunos, o uso dos CD-rom, 

produzidos para o curso e o acesso à internet para grande número de orientadores e alunos 

(57,4%). Mesmo o telefone, que para os alunos da zona rural é o único meio para se 

comunicar com o orientador, seu funcionamento, em alguns municípios, é precário ou não é 

disponibilizado devido a constantes cortes por parte da empresa de telefonia diante da 

inadimplência da prefeitura.

Porém, mesmo diante dessas dificuldades em seu trabalho, a maioria dos orientadores 

(70 a 80%) manifestou nível de satisfação entre “excelente” e “bom” em relação ao seu 

trabalho.
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3.2 – Concepções e representações sobre a Orientação Acadêmica

Equipe de coordenação e orientadores acadêmicos apresentaram práticas discursivas 

aparentemente diferenciadas da compreensão que têm sobre a proposta de orientação 

acadêmica pensada no projeto político-pedagógico do curso. 

Além de 15,7% dos orientadores deixarem em branco sua resposta, 21,4% deram 

resposta vaga e implícita na própria pergunta (“a função do orientador é orientar”) e 18,6% 

entenderam que seu trabalho é estudar o material didático do curso e preparar-se para atuar 

junto ao aluno. 

Entre os membros da equipe pedagógica predomina o entendimento de que a dimensão 

cognitiva é a mais importante (56,8% das respostas), entendida muito mais numa 

abordagem humanista e condutista, no sentido de que a função do orientador é ser 

“facilitador”, animador e estimulador (33,3%). As dimensões “metacognitiva” (21,6%)  e 

pedagógica (18,9%) estão em segundo plano e a afetiva não aparece.

Fica claro que não há compreensão clara e teoricamente fundamentada sobre a  função 

ou as funções da orientação acadêmica desenhadas no proposta do curso. Isso pode ser 

percebido também pelo conteúdo das discussões que predominaria nas reuniões da equipe 

pedagógica e nos encontros de orientadores, dando muito mais ênfase ao “fazer” do que ao 

“saber-fazer”, às rotinas do trabalho do orientador do que sobre a fundamentação teórica e 

metodológica das ações propostas e das decisões tomadas.

As respostas dos orientadores sobre o que pensam ser sua função revelam três 

situações curiosas. Na primeira, resultante da pergunta formulada de maneira aberta, as 

respostas foram as mais diferenciadas, prevalecendo a do tipo “a função do orientador é 

orientar”, sem precisar ou esclarecer em que consistiria “orientar”. Mas, em seguida, 

quando foram listadas possíveis ações do orientador para que escolhessem a mais 

importante, a dimensão “metacognitiva” foi apontada pela maioria dos orientadores 

(87,1%) e indicada como sendo a mais importante por 41,4% do total das respostas: sua 

função seria “levar o aluno à reflexão e a responder ele mesmo às suas dúvidas”. Porém, na 

pergunta sobre “qual a ação mais desenvolvida em seu trabalho de apoio ao aluno”, 

despontou como sendo a mais comum o de “tirar dúvidas’ (90,0%). Então, há compreensão 

de que a atuação do orientador deveria se dar na dimensão “metacognitiva”, mas na prática 
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é no campo cognitivo que ele acredita dever intensificar suas intervenções junto ao 

acadêmico.

Ao perguntarmos ao orientador que especificasse “quais as ações que desenvolve nos 

campos pedagógico, cultural, político-social e administrativo” em seus fazeres diários, 

houve, por parte da maioria, compreensão equivocada sobre esses diferentes campos de 

atuação. Somente 65,7% apontaram o serviço de “orientação” como ação pedagógica e nela 

se limitaram; 32,9% não fizeram menção ao campo cultural e os demais entenderam que a 

realização dos Seminários Temáticos e os eventos promovidos pela escola ou pelo 

município têm caráter cultural. Poucos foram os orientadores que apontaram algum tipo de 

atuação no campo político-social, indicando, como tal, a “organização de festas” na escola, 

ou a “participação em eventos do sindicato”. O que nos chamou, também, a atenção foi que 

70% dos orientadores consideraram  os relatórios e o momento do registro do processo 

avaliativo (“preencher fichas”) como aspectos administrativos e não pedagógicos de sua 

ação como orientadores acadêmicos.

Segundo os orientadores acadêmicos, haveria uma expectativa por parte do aluno em  

receber muito mais o apoio cognitivo (35,7%) do que o pedagógico (25,7%), ou o 

“metacognitivo” (22,9%), ou o afetivo (17,1%). Nesse sentido, há uma concordância com o 

que os alunos dizem esperar do orientador acadêmico: apoio cognitivo (81,4%), pedagógico 

(66,0%), “metacognitivo” (31,4%) e afetivo (27,6%). Em que consistiria estes diferentes 

tipos de apoio?

A maioria dos alunos pesquisados (93,8%) tinham o entendimento, no início do curso, 

de que o papel principal do orientador era “tirar dúvidas” enquanto outros esperavam serem 

preparados para as avaliações presenciais (59,3%), ou receber aula (37,8%). Significativo, 

porém, é o número de estudantes que apontaram a orientação sobre leituras 

complementares (68,7%) como uma das funções centrais do orientador. Parece que sua 

compreensão se modificou muito pouco, ao longo desses três anos no curso: 80,2% dos 

respondentes continuam a exigir do orientador o papel de “tira-dúvidas”, 42,4,2% esperam 

serem preparados para as avaliações e 25,4% receber aula.

e- O que caracterizaria o “bom” tutor, então? Somos surpreendidos pelas respost as, 

pois a função cognitiva passa a ser secundarizada. As qualidades mais valorizadas pelos 

orientadores foram a “habilidade na modalidade a distância” (45,7%), a “habilidade quanto 
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ao método de estudo (45,7%) e a “habilidade de comunicação” (35,7%). Esta última foi 

apontada como a mais importante, entre as habilidades indicadas em segundo lugar de 

importância. Porém, ao serem indagados sobre as características mais importantes no 

orientador acadêmico, a maioria dos estudantes indicou as relacionadas à dimensão 

cognitiva: “conhecer o conteúdo da matéria” (76,9%), habilidades de comunicação (68,7%) 

e a “experiência na disciplina” (54,3%). Por outro lado, destacam aspectos relacionados ao 

campo “metacognitivo”, tais como: habilidades na modalidade a distância (56,8%) e em 

métodos de estudo (51,0%). No campo da afetividade apontam algumas qualidades do 

“bom” orientador: ser compreensivo (65,0%), simpático (56,0%), condescendente (31,3%) 

e saber aconselhar (51,4%). Para a equipe de coordenação, as dimensões cognitiva e 

“metacognitivo” são reconhecidas como contendo as qualidades mais importantes da 

atuação do “bom” orientador acadêmico. 

f- O que o aluno procura no serviço de orientação? Segundo os orientadores, a procura 

pela orientação acadêmica é, principalmente, para “sanar dúvidas” (72,9%), “discutir o 

conteúdo” (32,9%), ou por “obrigação”  (25,7%). Os que não o procuram, seria por falta de 

tempo (65,7%), porque o aluno não sente necessidade (31,4%), ou por dificuldades de 

acesso ao local (21,4%). Para os alunos, a procura da orientação se dá no início de nova 

unidade (65,0% das respostas), ou às vésperas das verificações escritas (28,2%), ou quando 

da devolução dos trabalhos escritos e para discutir o trabalho de pesquisa (24,3%).

Para a maioria dos orientadores (95,7%), haveria uma relação positiva entre procura 

pela orientação e desempenho positivo do aluno no estudo, sobretudo nas verificações de 

aprendizagem. Isso é afirmado sem uma explicação fundamentada: para 25,7% é a partir de 

suas constatações empíricas (“pelos resultados”), e para 21,4% porque no encontro com o 

orientador “o aluno elimina as dúvidas”. Somente 20,0% afirmaram que o aluno, ao 

interagir com o orientador, dialogando sobre determinados conteúdos, estaria participando 

ativamente no desenvolvimento de sua aprendizagem, o que lhe garantiria condições de 

alcançar sucesso em avaliações formais.

Mas, como os alunos  avaliam o serviço de orientação? O atendimento a distância é 

realizado muito pouco e, quando se dá, o telefone é o meio mais utilizado (73,3%), 

geralmente, para conversas rápidas, agendar encontros e para resolver questões 

administrativas. Esse meio é avaliado como sendo “ótimo” e “bom”, pela maioria dos 
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estudantes, quanto à rapidez (78,6%), à facilidade de falar com o orientador (85,4%) e à 

tranqüilidade do orientador (78,1%), mas reconhecem encontrar dificuldades em 

compreender as explicações por telefone (33,2%). Porém, a maioria dos orientadores 

(91,4%) atende presencialmente porque o aluno assim prefere, e esse atendimento é 

avaliado como “ótimo” por 80,4% dos alunos.

A atuação do orientador é avaliada também positivamente em todos os aspectos. Em 

relação ao  domínio de “conteúdo”, das 1.145 respostas obtidas, 54,6% avaliaram como 

“ótimo”, 32,2% como “bom”, 8,6% “regular” e 4,5% “ruim”. Quanto à “relação 

pedagógica”, houve avaliação “ótima” em todas as “qualidades” listadas, por parte de 

45,6% a 66,2% dos alunos pesquisados. Entre as “qualidades”, destacam-se as capacidades 

de relacionar a teoria com a prática pedagógica (65,8%), de relacionar a teoria com a 

prática social (66,2%) e a clareza na orientação (60,9%).

3.3 – Identidade em construção?

Pudemos identificar dois motivos centrais que levaram os professores da rede pública a 

se candidatarem para o serviço de orientação: o desejo de dar continuidade à sua formação 

(32,2%) e a busca de novas experiências (20,3%). 

Todavia, que tipo de formação estão recebendo? Segundo os orientadores, a equipe 

pedagógica ofereceu formação centrada nos campos cognitivo (92,8%), pedagógico (80%) 

e administrativo (64,3%). Porém, o que eles estão demandando é maior clareza sobre suas 

ações, maior fundamentação metodológica sobre o seu fazer. Não houve menção quanto à 

necessidade de fundamentação nas teorias que dão sustentação à proposta do curso e às 

suas intervenções, isto é, nos processos de ensinar e de aprender.

Por outro lado, a questão da profissionalização não foi abordada no projeto e no 

processo formativo do orientador e também não foi discutida qual a “identidade” desse 

personagem que é valorizado e posto, no projeto do curso, como sujeito dinamizador da 

proposta curricular. Para a equipe de coordenação parece que não está claro, ainda, quem é 

esse sujeito que, em alguns momentos, atua na condução dos processos de ensino e de 

aprendizagem, mas em outros momentos é desconsiderado, não tendo voz e nem assento na 

This page was created using Nitro PDF trial software.

To purchase, go to http://www.nitropdf.com/

http://www.nitropdf.com/


19

condução do curso. Assim, a “identidade virtual” do orientador não fica clara na proposta 

do curso, nas  ações formativas, nem nas falas da equipe pedagógica.

Os alunos consideraram o orientador como professor (16,4%), ou professor menos 

qualificado (monitor, animador, motivador – 27,2%). Significativo o número dos que o 

nomearam como novo profissional (17,3%), pois, ele atuaria de maneira diferente do 

professor da sala de aula. 

Houve um grupo de orientadores (43,3%) que não se percebeu como parte de um grupo 

de profissionais e apontaram algumas das características de sua ação: ser motivador, 

animador (23,3%), mediador (12,2%), facilitador, orientador ou “intermediador”. Um 

segundo grupo de orientadores (18,9%) percebeu-se como professor, um profissional da 

educação, especialista no campo da aprendizagem ou da “metacognição”, “um professor na 

função de orientador”, ou “um professor com metodologia diferente”. Nesse grupo, o 

sentido de pertença à categoria profissional “professor” foi reforçado, pois continuam se 

sentindo professores da rede pública, vinculados contratualmente e que retornarão à sala de 

aula assim que acabar seu trabalho no curso. Por outro lado, há os que afirmam que  “não se 

sentem professores” e os que confessam sentir-se “mão-de-obra barata” e que não são 

valorizados.

Houve, porém, os que se colocam como sendo “novo profissional” (23,3%) ou, a 

adjetivação não importa, como “profissional em construção”, aprendendo, repensando sua 

atuação e construindo uma identidade pessoal e profissional.

Assim, o orientador encontra-se, hoje, frente ao desafio de estar sendo percebido e 

considerado como substitutivo à figura clássica do professor ou, ele mesmo, de estar sendo 

substituído por um “tutor  virtual”, correndo o risco de estar também perdendo seu lugar.
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CONSIDERAÇÕES

Realizar um estudo investigativo sobre as concepções e representações que 

orientadores acadêmicos, alunos e coordenadores do curso de Pedagogia a distância da 

UFMT, podem estar elaborando sobre “o serviço de orientação acadêmica”, foi “recortar” 

um aspecto particular de uma teia complexa que é a dinâmica curricular do curso e, no 

interior dele, do sistema de apoio ao aluno que estuda “a distância”. Pois, na modalidade a 

distância, o orientador não é considerado um elemento isolado, uma peça no interior de 

uma organização educacional, ou um trabalhador colocado no final de uma linha de 

“diplomação” de alunos. Ao contrário, é um sujeito que participa de um sistema  complexo, 

de uma instituição “aprendente” e que interage com outros sujeitos, engendrando-se e 

constituindo-se neste processo, visando a (res)significação da proposta curricular do curso, 

de sua  prática como orientador e da prática do aluno que é professor da rede pública de 

ensino.

Com base nos dados coletados pudemos identificar e analisar diferentes dimensões da 

ação do orientador acadêmico, reveladas pelas “práticas discursivas” dos sujeitos 

envolvidos no curso, entre o que o orientador acadêmico “deve fazer” (segundo o que está 

proposto no projeto e compreendido pela equipe pedagógica do curso), o que ele “diz que 

faz” (o discurso sobre si mesmo, sobre como ele se vê) e o que os outros (equipe 

coordenadora e alunos) entendem e reconhecem em sua ação. Nesse momento, não foi 

nosso objetivo analisar “o que faz”, observando sua prática, sua maneira de ser e de atuar 

junto aos alunos do curso. O que privilegiamos, então, em nossa pesquisa, foram as 

“práticas discursivas”, no sentido de captarmos as concepções e as representações que vêm 

sendo construídas sobre a ação do orientador acadêmico, pois, nessas “práticas 

discursivas”, ele se revela e afirma o que faz.

Podemos, então, apontar alguns aspectos considerados mais significativos das 

"práticas discursivas” sobre o serviço de orientação acadêmica.

1- Segundo o projeto, a proposta curricular do curso e a concepção de orientação acadêmica 

estão alicerçadas nas abordagens construtivista e sociointeracionista, mas isso não fica 

claro, nem explicitado nas falas dos orientadores e dos coordenadores. Sua compreensão é 
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diversificada e nas ações pedagógicas voltadas para a formação inicial e continuada dos 

orientadores essas abordagens não são estudadas e aprofundadas. Talvez, a não 

configuração clara do “modelo tutorial” da Universidade Federal de Mato Grosso se deve 

ao fato dela estar construindo seu “modelo” buscando se diferenciar dos instituídos e 

consagrados pela UNED e pela TÉLUQ, por considerá-los não apropriados à concepção do 

seu curso, ao perfil dos alunos e dos orientadores acadêmicos e ao contexto regional. Pois, 

os alunos-professores, que atuam nas sereis iniciais, lidam com diversas áreas do 

conhecimento e os orientadores, ao acompanharem os alunos ao longo do curso também 

devem lidar com as diversas áreas do conhecimento que fazem parte da proposta curricular. 

Portanto, não sendo os orientadores formados em todas as áreas em que atuam, sua função 

acabou sendo dirigida para atuar no campo “metacognitivo”6, pedagógico e motivacional. 

Por isso, no texto do projeto e nas falas dos sujeitos se faz constantemente referência à 

autonomia do estudante, à sua capacidade de “construir” conhecimentos e da habilidade do 

orientador em estabelecer o diálogo com o aluno. O material didático, também, reflete essa 

mesma concepção. Mas, na prática, surgiu um dilema: como oferecer apoio 

“metacognitivo” se o aluno procura o orientador para “tirar dúvidas”, para ser esclarecido 

sobre o conteúdo que está estudando? Assim, nos momentos formativos, a “capacitação” 

dos orientadores pelos especialistas das áreas acabou sendo dirigida muito mais para o 

estudo de conhecimentos específicos das áreas do curso e não para uma atuação 

“metacognitiva”. Por isso, é apropriado se falar em “capacitação” dos orientadores do que 

em “formação”.

Mas, é possível o orientador mediar o processo de construção do conhecimento por parte do 

aluno se o próprio orientador não construiu conhecimentos? Assim, nas práticas discursivas 

                                                          
6 Colocaremos esse termo entre parênteses, pois a compreensão que os sujeitos pesquisados manifestaram 
sobre o conceito  “metacognição”  limitou-se a: “capacidade do aluno aprender por si”, “métodos de estudo”, 
“autonomia do estudante”, etc. Não foi tomado em sua concepção geral como “cognição sobre a cognição” 
(FLAVELL  apud GRANGEAT, 1997, p. 20),  ou em seus diferentes sentidos, tais como: “ atividade mental 
pela qual os outros estados ou processos mentais se tornam objetos de reflexão”, “pensar em nossos próprios 
processo de pensamento”, “habilidade para reconhecer o que não se sabe”, “possibilidade de organizar uma 
estratégia de aprendizagem para resolver problemas”, “possibilidade de tomar consciência dos passos e das 
estratégias utilizadas no processo”, “reflexão sobre as estratégias e avaliação dos erros cognitivos quando 
usamos estratégias de aprendizagem”, etc. Em outras palavras,  “é uma habilidade que nos permite reconhecer 
os próprios processos cognitivos e, como conseqüência, identificar o potencial de aprendizagem, isto é, o que 
a gente não sabe, mas que é capaz de aprender” (HERNÁNDEZ GALLARDO, 2002). Nesse processo, a 
consciência tem papel importante.
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emerge o entendimento de que o orientador deve  “dar conta” de atuar no nível cognitivo, 

de ter o “domínio” dos conhecimentos para poder propor questionamentos e relacionar o 

conteúdo em estudo com a prática docente do aluno-professor. Por outro lado, como 

desenvolver estratégias “metodológicas” e/ou metacognitivas se a própria equipe não 

desenvolve experiências e pesquisas nesse campo?

2- Quanto às “funções” do orientador acadêmico, as “práticas discursivas” acentuam 

concepções e expectativas diferenciadas mais do que concordâncias. Os estudantes vêem no 

orientador muito mais a figura do professor, de quem está aí para tirar suas dúvidas, para 

explicar o conteúdo das disciplinas e prepará-los para as avaliações. Os coordenadores o 

compreendem como alguém para atuar nos campos didático-pedagógico e “metacognitivo”. 

Para os orientadores acadêmicos sua função não estaria bem clara. Além da resposta 

evasiva de que sua função é “orientar”, suas práticas discursivas oscilam, conforme a 

pergunta, entre as dimensões cognitiva, “metacognitiva” e motivacional (muito mais do que 

afetiva), mas apontando a primeira como a mais significativa para eles e para os estudantes. 

Assim, ao nível do ideário pedagógico, as  teorias construtivista e sociointeracionista são 

postas como referimento, mas nas falas sobre o que é mais significativo no processo de 

aprender e de ensinar emergem concepções de base empirista e apriorista, com visão muito 

mais instrucional e humanista do que político-pedagógica da ação docente.

3- Se há essa diversidade de práticas discursivas entre os diferentes sujeitos pesquisados 

(alunos/orientadores/coordenadores), ao analisarmos os Pólos  separadamente, percebemos 

uma espécie de “identidade”, cada Pólo assumindo “cara” própria, com formas de pensar e 

de trabalhar próprias, na direção dada pela maneira como a coordenação do Pólo interpreta 

a proposta. Destaca-se, assim, uma espécie de  “tecnologização” discursiva, em cada Pólo, 

isto é, uma apropriação do discurso do outro. O perfil e a ação do coordenador do Pólo, 

então, podem ter forte influência sobre as representações sociais dos orientadores, mas, 

para afirmarmos isso teríamos que levantar dados sobre a leitura que os orientadores fazem 

das relações interpessoais e relações de poder que se estabelecem entre orientador e 

coordenação de Pólo.
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4- Nas “práticas discursivas” dos orientadores acadêmicos e da maioria da equipe de 

coordenação não emerge a reflexão sobre sua prática (epistemologia da prática). Isso 

poderia ser resultante da dificuldade e da falta de hábito desse sujeito de pensar sobre a 

própria prática, de refletir sobre “o ser em si”, sobre sua responsabilidade, sua capacidade 

de produzir conhecimento. Isso, a nosso ver, é o que estaria gerando o clima de 

“insegurança” em suas próprias ações, por não ter clareza sobre seu papel. O fato é que 

muitos não responderam às questões de cunho reflexivo, alguns protelaram a entrega do 

questionário ou não o entregaram alegando falta de tempo, enquanto outros “reclamaram” 

da extensão do questionário ou questionaram o sentido de determinadas perguntas. Isso 

poderia ser indicador da “resistência à reflexão”, ou da falta de uma teoria ou de uma 

formação que não dá conta das questões postas no questionário ou, ainda, da dificuldade 

dos sujeitos em expor por escrito o que pensam.

A reduzida produção acadêmica, sobretudo por parte da maioria dos que atuam na 

equipe de coordenação, pode sinalizar também a ausência do sujeito como profissional que 

reflete sobre sua prática.

5 – As constantes referências à “autonomia do aluno”, à sua “independência intelectual”, à 

“construção” do conhecimento (conceitos compreendidos de maneira equivocada) 

sinalizam um discurso centrado no aluno,. Essa “prática discursiva”, de bases humanista e 

apriorista, retira do orientador a responsabilidade do seu trabalho, colocando-o muito mais 

como alguém que dá apoio do que alguém interagindo com o aluno.

6- A formação do orientador e a representação que tem sobre si (enquanto facilitador, 

motivador) fazem com que não se veja também em processo de ”construção” e como 

produtor de conhecimento. Assim, ao se colocar como alguém que não tem “autoridade”, 

sem posição teórica e metodológica sólida, que não percebe com clareza qual seu papel, 

acaba atuando como “leitor intermediário” entre aluno/material didático e especialistas 

(VARGAS, 2002). 

7- A oferta do curso a dois mil alunos exigiu disponibilizar um quadro grande de 

orientadores. Esse aumento de demanda e a necessidade de selecionar novos orientadores 
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ao longo do curso, com limitações de recursos humanos qualificados para esse trabalho, na 

maioria dos municípios, podem ter provocado uma diminuição nas exigências na seleção 

dos candidatos a orientador e um acompanhamento não individualizado da ação de cada 

orientador.

8- A entrada de novos orientadores não foi acompanhada por um programa planejado de 

formação inicial e em serviço, dando-se de maneira assistemática e na dependência do 

apoio de colegas orientadores. Segundo Arredondo (1995), “um professor tutor não se 

improvisa e nem deve ser improvisado”.

9- Nas falas dos orientadores não há indicadores da percepção de uma “identidade 

profissional”, nem a preocupação de desencadear um movimento de organização, de criar 

espaços para discussão e socialização de suas preocupações, suas incertezas sobre o 

trabalho que vem desenvolvendo, de sentimento de pertença a um novo grupo. Seu ponto 

de referimento continua sendo a escola, a sala de aula para onde deverá regressar, assim 

que seu trabalho for concluído no curso. Isso torna mais difícil, ainda, a construção da 

identidade “ser orientador”.

10- Emerge, ainda, a perspectiva individualista no trabalho do orientador, embora, às vezes, 

seu discurso acene a importância do trabalho coletivo e em equipe, mas de difícil efetivação 

porque, segundo eles,  “os outros” não estão abertos ao diálogo, a aceitar as diferenças e as 

divergências.

11- Podemos inferir que os orientadores começam a construir representações acerca do seu 

papel, pois estão há pouco tempo, a maioria de dois a três anos, tendo contato com a EaD e, 

conforme a teoria do Núcleo Central das Representações Sociais (SÁ, 1996), a construção 

de uma representação social acerca de um objeto de conhecimento demanda tempo e 

experiência com o mesmo. Podemos considerar que os elementos que encontram-se na 

periferia do Núcleo Central são elementos novos que começam fazer parte da 

representação. A localização desses elementos pode indicar os conteúdos das falas dos 

orientadores que são inconstantes ou inconsistentes. Já os elementos que constituem o 
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Núcleo Central da representação social sobre orientação acadêmica, elaborada pelos 

orientadores, permite observar que o conteúdo do seu discurso é o mais significativo, 

consistente e tem pouca possibilidade de mudar. Partindo do pressuposto do exíguo tempo 

em que os orientadores atuam nessa função, poderíamos considerar também que o desenho 

dessa representação esboçaria a imagem de um Núcleo Central de representação ainda 

muito pequeno, formado por poucos elementos e uma periferia extensa, formada por 

elementos que oscilariam entre os quadrantes mais próxima do núcleo central e outros mais 

distantes deste.

Para verificar com maior clareza o que acabamos de afirmar fizemos uma comparação 

entre as representações de orientadores que fizeram parte da primeira experiência do 

NEAD/UFMT, que ingressaram na função há cerca de oito anos e os orientadores que 

começaram a experiência no ano de 2000. As diferenças foram pouco significativas. O 

“ofício de ser orientador acadêmico” encontra-se, ainda, em processo inicial de construção.

A partir dessas análises sobre as práticas discursivas em relação ao orientador 

acadêmico, podemos afirmar a necessidade de se repensar o processo de formação inicial 

do orientador, de explicitar e aprofundar os estudos sobre as bases teórico-metodológicas 

que deveriam dar sustentação à sua ação e, também, da necessidade de planejar a formação 

continuada de orientadores e equipe pedagógica para que lhes seja possibilitado o exercício 

da reflexão sobre sua prática, na perspectiva de uma epistemologia da práxis. Segundo 

Arredondo (1995), “é evidente que uma adequada formação eleva a qualidade da pessoa 

que a recebe e melhora substancialmente sua atividade profissional”. E é isso que o curso 

de Pedagogia se propõe realizar: possibilitar ao aluno-professor (res)significar sua prática 

docente, formar um profissional com competência técnica e política, de um professor que, 

dialeticamente, é transformador, capaz de melhorar a qualidade da educação pública no 

Estado de Mato Grosso.
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