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Resumo: Este estudo, de natureza comparativa, analisou o discurso pedagógico dos 

professores da Universidade Federal de Sergipe (UFS) que ministram aula na modalidade 

educativa a distância e presencial.  Buscamos os enunciados dispersos em diferentes 

disciplinas vinculadas a diversas áreas das ciências exatas e das ciências sociais/humanas a 

partir do instrumental de análise de discurso focualtiano. Nessa perspectiva, procurou-se 

entender os enunciados pertencentes ao discurso pedagógico sobre a EaD, elucidando-os a 

partir do seu correlato referencial – a educação presencial- atrelado ao lugar que os 

professores ocupam, na condição de sujeito, isto é de professor instalado no quadro docente 

da UFS.  

Palavras-chave: discurso pedagógico; educação a distância; Tecnologias da Informação e da 

Comunicação; docência. 

 
 
Abstract: This study, in a comparative nature, has examined the pedagogical discourse of the 

teachers at the Federal University of Sergipe (UFS) that teach classes in distance education 

mode and face. We seek the statements scattered in different disciplines related to various 

areas of sciences and social sciences/humanities from the instrumental analysis of foucault 

speech. From this perspective, we sought to understand the statements belonging to the 

pedagogical discourse on the Distance education, elucidating them from its correlative 

reference - education face-pegged to the place that teachers occupy, as a subject, that is 

installed on a teacher teaching staff of the UFS. 

Keywords: pedagogical discourse, distance education, Information Technology and 

Communication; teaching. 
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No final da década de 1990 algumas universidades tiveram suas primeiras 

experiências de formação a distância: Mato Grosso (1995), Paraná (1998), Ceará (1998) e 

Santa Catarina (1998). Foram elaborados projetos específicos de Educação a Distância (EaD) 

destinados à demandas no interior das próprias universidades. A partir dessas iniciativas, foi 

criada a Universidade Virtual do Brasil (UniREDE) a exemplo, como um consórcio inter-

universitário, em 1999. Muitos desses projetos nasceram mesclados de propostas de 

aprendizagem que emergiam de uma perspectiva construtivista, porém engessada no modelo 

de tipo fordista, burocratizado, de massas, onde apenas se transmite a sala de aula para 

ambientes virtuais (PETRI, 2005).  

 A Universidade Aberta do Brasil (UAB) criada em 2005, assumiu um modelo híbrido 

dentro das universidades historicamente constituídas na modalidade educativa presencial e 

vem dando seus primeiros passos na formatação de uma cultura institucional em EaD. Esse 

processo, muitas vezes atropelados por iniciativas sem a devida estruturação de um sistema, 

tem sido atravancado por inúmeras dificuldades.  

Este estudo, de natureza comparativa, analisou o discurso pedagógico dos professores 

da Universidade Federal de Sergipe (UFS) que ministram aula na modalidade educativa a 

distância e presencial.  Buscamos os enunciados dispersos em diferentes disciplinas 

vinculadas a diversas áreas das ciências exatas e das ciências sociais/humanas a partir do 

instrumental de análise de discurso focualtiano. Analisamos as práticas pedagógicas 

presenciais e a distância dos professores ligados aos diferentes departamentos e que atual no 

Centro de Educação a Distância da Universidade Federal de Sergipe (CESAD).  

 Nosso desafio foi o de estudar sobre os discursos do professor que atuam na 

modalidade a distância em ambientes virtuais de aprendizagem, especialmente cursos de 

formação superior a distância (inicial e/ou continuada). Segundo Neder (2005, p. 78) “a 

essência da EaD está não somente na sua adjetivação (a distância), mas também naquilo que 

lhe é substantivo (educação)”. Isto dito, pensar no professor a distância é pensar, sobretudo, 

nas implicações desta prática social em determinados contextos sócio, econômico, político e 

social. Neste âmbito, afirma a autora que as características da EaD permitem que um novo 

paradigma educacional lhe sustentem. Paradigma este que a autora remete a Moraes (2006), 

como sendo emergente. Este é oriundo dos avanços tecnológicos e das descobertas científicas, 
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que são (ou dão) sustentáculos para os modos de produção, de organização social e política, 

em determinados contextos históricos.  

Nessa perspectiva, procuramos analisar o discurso pedagógico dos professores da 

Universidade Federal de Sergipe (UFS) que ministram aula na modalidade educativa a 

distância e presencial, dentro de um enfoque comparativo, na busca de enunciados dispersos 

em diferentes disciplinas vinculadas a diversas áreas das ciências exatas e das ciências 

sociais/humanas. Isto implicou em um trabalho exaustivo com o próprio discurso, deixando-o 

evidenciar-se em sua complexidade, no que lhe tem sido peculiar.  Por isso, foi importante 

tentarmos nos desligar do discurso enquanto conjunto de signos, como significantes 

carregados de conteúdos, significados, às vezes “ocultos”, “dissimulados”, ”distorcidos” e 

cheio de intenções muitas vezes escondidas. O que nos interessou foi analisar os discursos, 

em seus enunciados e relações, que o faz se colocar em funcionamento com suas relações 

históricas, de práticas concretas, que estão “vivas” nos discursos, e estes em sua relação de 

poder, o quarto poder (no sentido de THOMPSON, 2005)  que produz saber.  

 

APROXIMAÇÕES DISCURSIVAS EM SEUS ENUNCIADOS 

Ao focalizarmos o discurso sobre EaD no âmbito da literatura especializada, 

centramos-nos nas questões de pesquisa para evidenciar aos enunciados dos  professores da 

do CESAD da UFS que ministraram a mesma disciplina nas duas modalidades educativas: 

presencial e a distância. Para tanto, partimos da compreensão de EaD, vinculada a princípios 

educacionais do Paradigma Educacional Emergente (MORAES, 2006) como parâmetro 

comparativo para os enunciados dos professores, muitas vezes dispares, porém sempre tendo 

como referente a modalidade educativa presencial.  

Essa na análise implicou no entendimento do lugar que ocupam e que lhe dá poder de 

dizer o seu dito dos professores que atuam no CESAD (campo pedagógico específico), dando 

espaço para a ritualização das palavras e a fixação de papéis distribuídos na instituição 

universitária. Seus enunciados, enquanto acontecimentos discursivos, no sentido de Foucault, 

emergiam de diferentes campos de saberes, muitas vezes descontínuos, heterogêneos, 

fragmentados, porém amarrados em uma mesma formação discursiva - a Educação. Ao 
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observarmos o quadro, notam-se, uma formação acadêmica bem ampla dos professores que 

atuam na EaD, que vai desde mestres a doutores nas diversas áreas que esses professores 

atuam /lecionam, revelou a riqueza e pluralidade de saberes dos enunciados como base de 

análise discursiva. Saberes estes vinculados em suas especificidades formativas, porém 

articulados a condição de ensinar outrem a ser professor. 

O primeiro ponto analisado dessa investigação foi sobre a qualidade da modalidade 

educativa a distância na formação inicial, cujos enunciados apontaram como parâmetro para 

esta qualidade, a modalidade educativa presencial. Isto se deu em razão do modelo de EaD 

adotado na UFS, demonstrando que a forma hibrida da UAB tinha suas limitações: “creio que 

seria necessário professores com cargas horárias especificas para o curso a distância, portal 

online com capacidade e equipe técnica capaz de prestar a devida assistência aos alunos 

(PROFESSOR A).  

A separação do presencial do a distância também foi elemento discursivo do 

Professor G. Neste enunciado, vislumbrou-se dentro da UFS a inquietação com o modelo da 

Universidade Aberta do Brasil, de germinar a modalidade educativa a distância em uma 

instituição tradicionalmente presencial. Foi assinalada a necessidade de formação de quadros 

específicos para atuar na EaD (PROFESSOR E), com apoio tutorial, infra-estrutura mínima 

nos pólos (bibliotecas, laboratórios, etc (PROFESSOR C), garantindo, assim, maior 

acompanhamento aos alunos, com apresentações de conteúdos, recursos e práticas de ensino, 

nos quais os material didático utilizados não fossem limitados a apostilhas (PROFESSOR M).  

Enunciam que era indispensável “ uma completa autonomia da estrutura presencial.  

Percebe-se que os enunciados apontam para uma percepção de que a EaD tem um 

diferencial do ponto de vista operacional, mas evidencia-se práticas educativas fortemente 

arraigadas ao paradigma tradicional, ainda dominante em nossas universidades, apontando 

assim para 

[...]  que ocorra um treinamento da maior parte dos professores e tutores que 

fazem parte do corpo docente do referido tipo de ensino. Vale ressaltar que 

trata-se de uma alternativa interessante de ensino, mas que necessita de 

preparação específica por parte dos professores (PROFESSOR K).  

 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 

 

 

 

5 

Além disso, discursos que falam que “[...] um professor muito inacessível no ensino a 

distancia é um ponto negativo” (PROFESSOR B), deixam claro a necessidade de uma 

dedicação exclusiva do professor, para um melhor desempenho do seu papel, enquanto 

educador, atrelando, juntamente a essa dedicação exclusiva, uma maior disponibilidade para a 

realização de uma formação continuada na modalidade educativa a distância, que deveria 

refletir, positivamente, em um melhor aproveitamento e qualidade do ensino.  

O que ocorreu no sistema UAB/ Brasil foi uma secunderização do papel do professor, 

quase um agregado dentro do próprio sistema, cuja fórmula se deu através de uma bolsa, 

somando-a ao salário de sua carreira docente. Isto tem implicado em assumir duplamente 

todas as suas outras atividades desenvolvidas no presencial e as responsabilidades das 

atividades na modalidade educativa a distância. Por outro lado, o tutor que faz uma mediação 

mais direta entre professor e aluno, também tem sido uma figura selecionado por tempo 

determinado, cujo vínculo se dá através de bolsa.  Com este parâmetro, como garantir a 

formação docente para EaD, quando desafios postos pela EaD são também grandes, como 

evidenciam no enunciado abaixo: 

Garantir uma interação satisfatória em EaD exige um tempo e uma 

disponibilidade maior do que na presencial, pois enquanto em uma você tem 

todos os alunos no mesmo lugar ao mesmo tempo, no EaD você precisa 

contar com imprevistos e isso exige uma maior flexibilidade de horários  

(PROFESSOR C). 

 

  Enunciados tais como “acho que essa falta de contato direto entre professor e aluno é 

um dos principais fatores que contribuem para essa defasagem [...] (PROFESSOR L), se 

aproxima mais uma vez da tentativa de sempre comparar ou se espelhar na modalidade 

presencial. Esse tipo de visão, não passou despercebido nos enunciados dos professores.  

A interação é muito maior no sistema presencial, mas a proposta do semi-

presencial é exatamente conseguir resultados satisfatório com formas 

diferentes de interação. Não se deve querer fundir, são sistemas diferentes. 

Quem não conhece incorre no ERRO de querer igualá-los! (PROFESSOR F) 

 

 Por outro lado, é inevitável negar que os professores possuem raízes no ensino 

presencial, e consequentemente, a influência delas reflete, de algum modo: “Acredito ainda 

que a experiência a distância também possa ser útil no presencial, na medida em que crie uma 
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nova dinâmica no processo ensino/aprendizagem, diante da utilização de novas mídias e 

tecnologias” (PROFESSOR N). 

Não se tem impedido a socialização de experiências que enriqueçam o processo de 

ensino e aprendizagem em ambas as modalidades. Não se pode perder de vista que se trata de 

modalidades diferentes, por isso “não cabe aqui comparar o curso presencial com o curso a 

distância, o importante é salientar que são cursos que têm objetivos específicos e são 

estruturados de forma a utilizar dispositivos midiáticos diferentes.” (VALENTE, 2003, p.172) 

Vendo os princípios como conjuntos de elementos essenciais para realização do 

processo educativo, pode-se dizer que os princípios educacionais no processo educativo são 

os mesmos. Em ambas as modalidades devem estar estruturadas em um plano pedagógico que 

se sustente no modelo de indivíduo que se deseja construir dentro de uma sociedade. Esse 

modelo não difere dentre as modalidades de ensino, tanto uma quanto outra almeja forma 

sujeitos sociais, autônomos e críticos, independente dos recursos que cada modalidade utilize 

para realização desse processo.  

Ao questionar se ambas as modalidades podemos compartilhar ou não, dos 

mesmos/alguns princípios educacionais, nos deparamos com enunciados diversas, por vezes 

contraditórios do que venha a ser princípios educacionais. Isto reforçou a construção de uma 

formação discursiva no campo pedagógico da EaD na UFS. As constatações indicam 

características da EaD que foram sendo assimiladas em enunciados dispares, de observar, do 

ponto de vista da modalidade educativa presencial, como processo em separado, 

desvinculando-a da Educação, enquanto prática social e cultural que se alicerça de diferentes 

saberes para se efetivar.  

Os princípios são os mesmos: apresentar o assunto (através de livro texto ou 

de aulas semanais) e tentar motivar o aluno mostrando as inter-relações dos 

assuntos dentro de contextos mais amplos sejam científicos ou práticos para 

o exercício direto da profissão. Em ambos os casos os resultados só serão 

percebidos em médio prazo e vai variar muito de aluno para aluno. Sempre 

vai ser importante a dedicação docente e discente na consecução dos 

objetivos (PROFESSOR F). 

Assim, mesmo que existam aqueles que de fato, afirmem que os princípios são os 

mesmos, as suas argumentações para validar seus discursos não estão condizentes com a 

justificativa para elucidar tal afirmativa. Dessa forma, a diferença que pode existir, tem sido a 
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maneira como esses aspectos metodológicos, avaliativos e de ensino citados se estabelecem 

para atender as necessidades concretas dos envolvidos em cada modalidade, o que se pode 

perceber no enunciado do Professor H:“os exercícios que indico no presencial são idênticos 

aos que faço no ensino a distância. Mas no presencial falo bastante sobre os temas, enquanto 

na UAB indico sites para serem pesquisados”. Esses enunciados em tempo anunciam uma 

configuração de saber no âmbito da EaD, porém denunciam sobre as práticas pedagógicas e 

de avaliação dentro da UFS, centradas dentro do paradigma educacional tradicional. 

Com isso, notou-se que, os princípios metodológicos têm a mesma base em ambas as 

modalidades, porém o que tem mudado é a abordagem, o fazer, a sua prática. Reconhecendo 

assim, que é “melhor considerar suas peculiaridades do que os colocar em oposição, pois 

ambos são processos educativos que se realizam e se constroem recorrendo a modalidades 

próprias” (PRETI, 2005, p.35).   

 Mesmo cada modalidade com as suas peculiaridades, percebem-se, por meio dos ditos, 

que todos os professores enfatizam o presencial como parâmetro para elaboração de seus 

enunciados associados às ideias de qualidade, interatividade e presencialidade para se 

distanciar e/ou se aproximar dos conceitos que fizeram e construíram a respeito da EaD. 

Revel (2000, p. 37) falando sobre os conceitos de Foucault, nos lembra que o conjunto de 

enunciados que pertencem a diferentes pontos de vista, mantem-se determinados por certas 

regras de funcionamento, articulando o sabre sobre EaD, construído a partir do referente, o 

presencial, por quem tem o poder de falar, os professores que lecionam as mesmas disciplinas 

em cursos ofertados em ambas as modalidades educativas.  

Dessa forma, os enunciados reforçam elementos da cultura escolar, historicamente 

construídos, pela compreensão da centralidade do professor, dentro do que Moraes chama de 

paradigma tradicional ou reforço a própria história, longa história dos cursos presenciais, que 

lhe garantem consolidação e solidez: “Ao meu ver (infelizmente e eu não gostaria que fosse 

assim) a modalidade presencial leva muita vantagem em relação à modalidade à distância. O 

preparo de um aluno no ensino presencial acaba sendo muito mais satisfatório do que o de um 

aluno no ensino à distância. [...]” (PROFESSOR L). 

Os obstáculos que surgem com relação ao espaço e o tempo no EaD tem sido um dos 

principais desafios dessa modalidade de ensino, porém, se utilizados de forma correta, os 
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diferentes meios de comunicação podem ultrapassar os limites de espaço e tempo, tornado 

acessível e possível a interação no processo educacional. A interação na modalidade a 

distância ocorre de modo indireto no tempo e no espaço. O uso das TIC para realizar a 

mediatização entre as partes envolvidas (professores e alunos e tutores) faz com que essa 

modalidade seja mais dependente dos meios tecnológicos do que no ensino presencial, 

entretanto, 

O potencial de ruptura da EaD não está restrito ao uso das sofisticadas 

Tecnologias da Informação e da Comunicação, mas relaciona-se à maneira 

como os formadores e formandos vão apropriar-se desses instrumentos 

eletrônicos para desenvolver projetos alternativos que superem a reprodução 

levem à produção do conhecimento, numa perspectiva emancipadora e 

democratizante de atendimento ás necessidades dos sujeitos envolvidos. 

Assim, a forma como se desenvolve a EaD pode ter um significativo 

potencial formador (OLIVEIRA, 2006, p. 38). 

  

Em vista disso, em sua maioria, os ditos dos professores afirmaram que independente 

dos recursos metodológicos e tecnológicos, precisava haver um processo colaborativo entre os 

papéis do aprendiz e do professor, de modo que ambos estivessem empenhados, dedicados e 

motivados para atingir os objetivos do processo pedagógico proposto: “sempre vai ser 

importante a dedicação docente e discente na consecução dos objetivos” (PROFESSOR F), 

que compreende a linha tênue entre princípios, metodologia e aprendizagem em ambas as 

modalidades de ensino.  

 Deslocamos para os enunciados para o aluno e suas dificuldades quando não há 

aprendizagem, oscilando entre tentativas de culpabilidade por “não saber ler, prejudica o 

rendimento e os resultados da atividade” (PROFESSOR M), ou tentar manter o mesmo nível, 

a despeito das dificuldades encontradas. O Professor L assinalou que “O problema maior que 

percebo (tanto no ensino presencial, mas principalmente no ensino à distância) é que os 

alunos não sabem pesquisar ou têm preguiça de ler, o que prejudica muito o rendimento e o 

resultado das atividades’, Da mesma forma, argumentou o Professor N: “No CESAD 

utilizamos as provas, com questões de múltipla escolha e questões abertas. Mais ainda 

considero insatisfatória. Uma matéria como psicologia, requer mais discussão”  

 Essa materialidade discursiva que emergiu, não poderiam ser desprendidas da forma 

como a própria instituição, através dos textos oficiais (boletins, artigos, propostas, etc.) 
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influência no discurso pedagógico que circula dentro dela. A visibilidade da EaD, contra ou a 

favor,  a exemplo de alguns segmentos acadêmicos divergem do teor, ou partes da EaD na 

UFS, enquanto uma formação discursiva como “princípio de dispersão e de repartição” dos 

enunciados (FOUCAULT, 2005), levando-se em conta que algo pode e deve ser dito, de 

acordo com a posição que determinada pessoa ocupa neste campo. Nesse sentido, não 

estamos falando de sindicalistas ou gestores, mas de professores que dentro do espaço da UFS 

no CESAD ocupam determinada posição e se reconhecem dentro dessa “matriz”, dentro de 

certo “regime de verdades”. Estas verdades que se põe em movimento no contexto de 

expansão da UFS, da inserção do sistema de EaD e toda a “aposta” oficial federal e local para 

garantir a exequiridade de um projeto político pedagógico intitulado democrático. Além disso, 

a possibilidade de “abrir” literalmente às portas da universidade a segmentos sociais que pelo 

critério merocrático intitulado por vezes excludente, tivesse mais impedimentos. 

Entretanto, acredito, e tenho esperanças, de que esse quadro possa mudar, já 

que é fundamental a existência do ensino a distância, numa tentativa de levar 

educação e formar profissionais nas comunidades mais distantes, onde 

muitas vezes os alunos não tem realmente condição de cursar uma 

universidade presencialmente. (PROFESSOR L). 

 

 A configuração de saberes que emergiu na UFS sobre EaD obedecem a um conjunto 

de regras postas na história recente da instituição, por isso as “coisas ditas” pelos professores 

estão amarradas na dinâmica de poder e saber do seu tempo. Quando os professores passaram 

a se apropriar do discurso da EaD, o incorporam seguindo algumas regras que fixaram sobre a 

figura do ensino presencial, cuja construção histórica, determinadas em cada época foram 

sendo formuladas e produzindo saber e poder. 

Os cursos superiores além de objetivarem competências específicas em cada 

área de conhecimento e essas necessariamente passam por domínios de 

leitura e escrita, objetivam o domínio de conhecimento e compreensão de 

referenciais teóricos definidos pelo curso. A partir desse conhecimento, o 

aluno deve dialogar com esse conhecimento através de atividades de 

pesquisa e assim participar efetivamente da atividade acadêmica na produção 

de pesquisa de modo a contribuir com o desenvolvimento humano, inclusive 

o individual, e o social (PROFESSOR C). 
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 A despeito da longevidade da EaD, remontando ao século XIX, porém como uma 

alternativa ao presencial, marcada muitas vezes por preconceitos, por ser destinadas às 

populações mais pobres, distantes de centros mais urbanos que ofereciam o ensino presencial, 

esta foi assumida, a cada estágio, conforme a materialidade dos meios de comunicação, 

significativas crenças no tocante a sua difusão e circulação por meio de impressos, radio, TV/ 

vídeo, internet, etc.    

Nessa perspectiva, vários autores citam por meio de gerações como a EaD se firmou 

enquanto modalidade de ensino. Belloni (1999) assinalou como sendo a terceira geração de 

EAD, cujo início se deu na década de 1990, com o desenvolvimento e disseminação das 

tecnologias da informação e da comunicação, antecedidas pelo ensino por correspondência e 

pelos multimeios. Maia e Mater tratam também da educação on-line, precedida pelos cursos 

de correspondências, novas mídias (telefone, rádio, televisão, fitas e vídeos). e as 

universidades abertas. Já Moore; Kearsley (2008) intitula de quinta geração as aulas virtuais 

baseada no computador e na internet, precedidas também pelas correspondências, rádio e TV, 

a abordagem sistêmica e o nascimento da Universidade Aberta e as teleconferências. 

Ao tratar do discurso pedagógico sobre a EaD, não se faz de forma isolada, mais 

articulada com outros enunciados, a exemplo das analogias feitas a EaD com outros assuntos 

que interferem na consolidação do seu processo.  

Outro ponto que destaco, e daí considero um problema generalizado em 

nosso país, é a falta do hábito de leitura. As pessoas não lêem e 

conseqüentemente, também não escrevem bem. Um aluno que não gosta de 

ler, não gosta de estudar e daí o rendimento desse aluno é baixíssimo. Os 

erros de português cometidos pelos aluno muitas vezes são excessivos e 

dificultam a compreensão das idéias dos alunos por parte do professor (na 

correção das provas, por exemplo). Sei, entretanto, que isso é um problema 

muito mais amplo e complexo, que só pode ser corrigido através de uma 

melhor educação, nos níveis fundamental e médio, antes do aluno chegar na 

graduação (presencial ou à distância) [...] No ensino à distância, essa 

problemática torna-se mais aparente, pois os alunos não só tem dificuldades 

para redigir as atividades, mas muitas vezes não conseguem sequer 

compreender o que é pedido em cada atividade, envolve, portanto, 

problemas de escrita, compreensão e interpretação de textos (PROFESSOR 

L). 

 

Os fundamentos da prática pedagógica em EaD se distanciam ou se aproximam de 

alguns elementos da prática pedagógica da modalidade educativa presencial. Os enunciados 
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dos professores a este respeito apontam para uma separação entre as duas modalidades 

educativas e a necessidade de se pensar e fazer dentro desta especificidade, porém sem a 

compreensão em si que em qualquer caso estamos tratando de Educação. 

A modalidade educativa presencial, historicamente, tem tido mais vivência no campo 

educacional, mas a educação a distância surgiu justamente como uma alternativa de se 

ampliar as diversas possibilidades de construção do conhecimento. Até mesmo para poder 

contribuir e ampliar qualidade do ensino presencial., conforme a compreensão enunciadas 

abaixo: 

Por exemplo, um seminário presencial, pode virar uma discussão a distância, 

onde as pessoas discutam um tema de interesse da matéria. Assim, outras 

metodologias podem ser empregadas. Acredito ainda que a experiência a 

distância também pode ser útil no presencial, na medida em que crie uma 

nova dinâmica no processo ensino/aprendizagem, diante da utilização de 

novas mídias e tecnologias (PROFESSOR N). 

 

A utilização das TIC na modalidade educativa fez com que professores percebam 

através das suas experiências que se podem tirar proveito de suas práticas, reinventando-as ou 

adaptando-as da forma mais proveitosa possível. Isso tem aumentado os meios de aperfeiçoar 

cada vez mais as práticas educativas de ensino- aprendizagem na construção do 

conhecimento, em ambientes virtuais de aprendizagem e do planejamento, realização e 

utilização de objetos virtuais de aprendizagem.  Por isso, as fronteiras dos saberes estão cada 

vez mais se alargando e se interligando com outros saberes, formando uma grande rede de 

conhecimentos baseada nas relações e interlocuções das situações concretas, numa visão de 

conjunto. (OLIVEIRA, 2006, p. 28). Pois “a metodologia que uso no ensino de Cálculo II na 

modalidade presencial é aula expositiva, exercícios em sala e listas de exercícios para casa. A 

atividade de listas de exercícios para casa são aplicadas na modalidade a distância” 

(PROFESSOR D). 

 Segundo Belloni (1999), a formação do professor tanto presencial quanto a distância 

está relacionada a três dimensões, a saber: pedagógica, tecnológica e didática.  Mercado 

(2008) se referiu a essas dimensões quando remeteu a capacidade do professor, na 

apropriação didática das TIC, de passar de mero consumidor para autor do material didático, 

sendo variadas as possibilidades de utilização das TIC em sala de aula, sendo necessário 
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apenas que o professor esteja atento a essas possibilidades e tenha uma formação que ajude 

construir métodos de ensino-aprendizagem mediados pelas TIC. Por isso, numa perspectiva 

mais ampla, o professor pode buscar usar além dos tradicionais, outros recursos 

metodológicos no processo educativo, do ponto de vista que a sua formação (saberes e 

fazeres) se estabelece diante de um processo contínuo e não sintetizado, acabado.   

A compreensão dos critérios avaliativos, ou seja, o que é relevante para se saber se o 

aluno atingiu o grau de conhecimento necessário no processo educativo remetem a opiniões 

diversas com relação a esse ponto: 

São semelhantes nos dois casos: 1- Participação (envolvimento), nas 

atividades que devem valer 2 ou 3 pontos; 2- Participação em atividades que 

mostram interesse como fóruns ou excursões ou debates; 3- Prova de 

avaliação de aprendizagem do conteúdo apresentado em cada unidade. 

Quem se dedicou vai inexoravelmente demonstrar [...] (PROFESSOR F). 

Os enunciados contextualizam para a além do referente, a modalidade educativa 

presencial instituída na UFS, em elementos que traduzem as preocupações dos docentes desta 

instituição: as dificuldades de leitura e escritas dos alunos; o baixo nível de compreensão dos 

conceitos que deveriam ter construído no ensino fundamental e médio; a urgência de alguns 

em burlar o sistema para obter mais rapidamente a aprovação; o baixo rendimento dos alunos 

a distância se comparado com o presencial (PROFESSOR G), já assinalando para a 

especificidade da EaD, no tocante a importância que dão ao contato face a face como 

elemento importante no aprendizado dos alunos, aludindo a solidão do aluno em sua 

aprendizagem (PROFESSOR J), apontando essa modalidade como alternativa a presencial, 

reconhecendo a importância dessa modalidade de ensino e a flexibilidade das horas de 

estudos.  

Por fim, os enunciados apontam, a partir do sistema de EaD adotado na UFS, 

problemas sérios que de um lado, permite-nos entender a assimilação de uma formação 

discursiva, de outro, os equívocos postos para que o mesmo funcione de forma competente e 

integrada ao presencial. Os dados apontados pelo Professor e revelam a distância entre o 

projeto e a aplicabilidade da mesma; a falta de compromissos das prefeituras em viabilizar o 

funcionamento adequado dos pólos; tutores ainda sem o devido preparo para atuar a distância; 

desconhecimento dos alunos da própria modalidade educativa em que se inseriu; a distância 

entre os órgãos gestores do CESAD e o alunos; falta de conhecimento para operar com as TIC 
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tanto de muitos professores quanto dos alunos; compreensão equivocada dos alunos de que a 

EaD facilita a provação se estudo. Esses enunciados demonstram, claramente, a constituição 

de um discurso sobre a EaD na UFS, ainda que inflamado pela solida vivência dos professores 

no presencial.  

A pesquisa foi constituída de um estudo comparativa dos discursos de professores do 

CESAD/UFS, dentro do universo daqueles que possuíam experiência nas duas modalidades 

educativas (presencial e a distância), a partir da metodologia da  análise de discurso, aqui não 

entendidos como unidades de análise de conteúdo, mas como preposições abertas sobre o que 

pensam e expressam os referidos professores, observando e situando as dispersões e 

regularidades destes ditos com relação ao ensino a distância, dentro do instrumental teórico de 

Foucault.  

Foi possível observar durante a pesquisa, que os enunciados dos professores 

demonstraram que o sentido de pertencimento a Universidade Federal de Sergipe e a estirpe 

de valorização do ensino presencial como referente do seu dito a respeito da modalidade a 

distância justifica a sua formação discursiva de EaD no campo pedagógico da UFS e que tais 

professores,  enquanto sujeitos e agentes desse processo, se reconhecem pertencentes a esta 

modalidade por exigências institucionais ou necessidades próprias de inserção no sistema de 

ensino a distância que evidenciam certas regularidades discursivas que apontam para a 

compreensão da vinculação do sujeito (o professor que fala), as condições acadêmicas postas 

(professor que ocupa uma posição na instituição) à alguém que se reconhece dentro da 

mesma, vinculada a uma prática educativa que aceita, compreende e faz a EaD. 

 Nesse sentido, constatamos que o discurso dos professores ao se pronunciar sobre a 

EaD tinha um referencial culturalmente herdado: o ensino  presencial. Dessa forma, 

independente dos enunciados se aproximarem ou se distanciarem da modalidade educativa 

presencial, estes emergiam sempre de um princípio de comparação tomado como referencial o 

presencial. Sendo inevitável, assim, negar que os professores possuem raízes no ensino 

presencial, e conseqüentemente, a influência delas reflete, de algum modo, em suas práticas e 

paralelamente em seus discursos.  

Desse modo, mesmo cada modalidade tendo suas peculiaridades, constatamos em seus 

enunciados que todos os professores enfatizam o presencial como parâmetro para elaboração 
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de ideias de qualidade, interatividade e presencialidade para se distanciar e/ou se aproximar 

dos conceitos que fizeram e construíram a respeito da EaD. 

Desses achados, consideramos que a formação discursiva no campo pedagógico na 

EaD vem ocorrendo pelos envolvidos no processo, que tomam como referente a modalidade 

educativa presencial para compor/contrapor/afirmar os pressupostos dessa nova ação dentro 

da UFS, voltada para a formação inicial. 

Os limites entre presencial e as distâncias estão se reduzindo, com a própria 

incorporação das TIC no presencial e de aspectos metodológicos da modalidade educativa a 

distância. O que assinala para um futuro muito próximo, que teremos apenas Educação 

desenvolvida mediante múltiplas práticas de natureza comunicacional e certamente 

intercultural.  
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