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“Permanecer em seu caminho apesar dos 

obstáculos. Confiar no caminhar apesar das 

adversidades. É a coragem de acreditar. Em 

quem se é. No que se quer. É a coragem de ser 

fiel. Ao que se acredita. Ao seu próprio coração. 

É seguir com a firmeza da verdade. E com a 

força da fé.” 

 



 

 
 

 

 

 

 

EPÍGRAFE 

 

 
Abrindo caminho – Ana Maria Machado 

 
“No meio do caminho de Dante, tinha uma selva escura. 

No meio do caminho de Carlos, tinha uma pedra. 
No meio do caminho de Tom, tinha um rio. 

Era pau. 
Era pedra. 

Era o fim do caminho? 
Cada um no seu canto, com seu canto nos chamou. 

E nenhum de nós nunca mais ficou sozinho. 
No meio do caminho de Dante, teve uma estrada. 

No meio do caminho de Carlos, teve um túnel. 
No meio do caminho de Tom, teve uma ponte. 
No meio do caminho de Cris, tinha um oceano. 

No meio do caminho de Marco, tinha inimigo e deserto. 
E tinha muita lonjura pelo caminho de Alberto. 

Era pau. 
Era pedra. 

Era o fim do caminho? 
Pedra que faz fortaleza faz também mercado, bazar. 

-Se eu conversar contigo, disso estou muito certo, consigo me aproximar... 
Com muito encontro e negócio, inimigo vira amigo, quem está longe fica perto. 

A caravana de Marco se encarregou de provar. 
Pau, toco, tábua, madeira? 

-Faz navio de navegar! 
Mastro firme, branca vela, tronco, agora, e caravela para distância encurtar. 

Com coragem, sobre ondas. Cris atravessou o mar. 
Não há distância para os pássaros nem para quem cisma de ousar. 

Alberto pôs na cabeça que ia conseguir voar. 
Voou, dirigiu seu voo, era isso o avião! 

E, deste então, a lonjura não atrapalhou mais, não. 
No meio do caminho de Marco, teve um mapa bem melhor. 
No meio do caminho de Cris, teve um mundo bem maior. 

E com o voo de Alberto, esse mundo ficou menor. 
No meio do meu caminho, tem coisa que não gosto. 

Cerca, muro, grade tem. 
No meio do seu, aposto, tem muita pedra também. 

Pedra? Ou ovo? 
Fim do caminho? 

Ou caminho novo? 
Porta, ponte, túnel, estrada, mapa, voo, navegação. 

Quem disse que o fim da picada não se abre para a imensidão? 
Beco que vira avenida. 

Muro que cai para o irmão. 
Esperança renascida escancarando a prisão. 



 

 
 

É promessa de vida no meu coração”. 
 

 
Por uma educação à distância que abre caminhos no meio da imensidão. Educação para a 

distância encurtar. 

RESUMO 
 

 
 
 
 
 

O presente trabalho tem como proposta de estudo investigar as formações 
discursivas de tutores da educação a distância – EAD, frente ao uso das novas 
tecnologias nas aulas de Língua Portuguesa no ensino superior. A problemática 
gerou uma questão: É possível utilizar a Educação à distância no processo de 
ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa? Como trabalhar por meio das novas 
tecnologias, as estratégias de leitura, interpretação e produção textual? O objetivo 
geral foi analisar as formações discursivas nos discursos produzidos por tutores 
envolvidos no processo de ensino e aprendizagem de Língua Portuguesa no 
ensino superior, na modalidade a distância. Especificamente, buscamos: identificar 
as regularidades, dispersões, resistências encontradas nos discursos do sujeito 
tutor de língua portuguesa na modalidade do ensino a distância e analisar as 
ideologias apresentadas nos dados coletados, a partir de questionários 
estruturados. Este estudo se classifica como sendo de abordagens do tipo 
qualitativo, utilizando teorias da Análise do Discurso de linha francesa.  Esta 
pesquisa caracteriza-se como descritiva e o corpus constitui-se de cinco relatos de 
professores tutores que atuam com a disciplina de LP no ensino superior. Os 
principais referenciais que fundamentaram a pesquisa foram os estudos sobre a 
tecnologia: Liguori (1997), Rocha (2013) e Moran (2007 e 2012). Língua 
Portuguesa: PCN’s (1996) e Koch (2007) e Análise de Discurso: Foucault (1969) e 
Pêcheux (1990). Como resultado, detectamos diversas posições, formações 
discursivas, ideologias e resistências. O ensino de língua portuguesa, mediada 
pelas tecnologias, ainda hoje não é totalmente aceita por partes dos sujeitos 
tutores, mas há de considerar um grande avanço em relação aos últimos anos. 
Detectamos que o aluno do ensino a distância pode ser considerado mais 
autônomo e não procura sanar dúvidas de L.P. e quando o faz, apresenta 
dificuldades de ambientação virtual no ambiente de aprendizagem, principalmente 
por ser acadêmico ingressante em primeiro período, ocasião em que ocorre os 
estudos das disciplinas que envolvem conteúdos básicos de formação geral, 
linguagem, comunicação, português instrumental e redação empresarial. 
 

 

Palavras - chave: Análise do Discurso; Tutoria; Ensino à distância; Língua 
Portuguesa 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 
 

 
 
 
 
 
The present work aims to investigate the discursive formations of distance education 
tutors - EAD, as opposed to the use of new technologies in Portuguese Language 
classes in higher education. The problem raised a question: Is it possible to use 
Distance Education in the teaching-learning process of Portuguese Language? How 
to work through new technologies, strategies of reading, interpretation and textual 
production? The general objective was to analyze the discursive formations in the 
discourses produced by tutors involved in the teaching and learning process of 
Portuguese Language in higher education, in the distance modality. Specifically, we 
searched for: to identify the regularities, dispersions, resistances found in the 
speeches of the portuguese tutor subject in the distance teaching modality and to 
analyze the ideologies presented in the collected data, from structured 
questionnaires. This study is classified as being of qualitative type approaches, using 
theories of French Speech Analysis. This research is characterized as descriptive 
and the corpus is constituted of five reports of tutors teachers who act with the 
discipline of LP in higher education. The main references that supported the research 
were the studies on technology: Liguori (1997), Rocha (2013) and Moran (2007 and 
2012). Portuguese Language: PCN's (1996) and Koch (2007) and Discourse 
Analysis: Foucault (1969) and Pêcheux (1990). As a result, we detect diverse 
positions, discursive formations, ideologies and resistances. The teaching of 
Portuguese language, mediated by technologies, is not yet fully accepted by parts of 
the tutors, but it must be considered a great advance in relation to the last years. We 
detected that the distance learning student can be considered more autonomous and 
does not seek to solve doubts of LP and when he does, presents difficulties of virtual 
environment in the learning environment, mainly because he is an academic student 
in the first period, when studies take place of disciplines involving basic contents of 
general education, language, communication, instrumental Portuguese and business 
writing. 
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INTRODUÇÃO 

 
 

A era digital, em especial com o advento da internet, abriu caminhos e 

trouxe ao homem o acesso a um novo espaço comunicacional. Em meio a uma 

diversidade linguística e cultural, suscitou diversas discussões acerca da utilização 

das tecnologias de informação e comunicação e sobre o ensino superior a 

distância no Brasil. 

O ensino de língua materna no Brasil, tem sido levado nos últimos anos, a 

buscar alternativas de reestruturação dos cursos e do ensino de produção e de 

leitura de textos nos diferentes níveis de ensino, utilizando-se de medidas oficiais 

do Ministério da Educação para implementar novos parâmetros com abordagens 

dos conteúdos diferenciadas. A publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais, 

as sistemáticas avaliações dos livros didáticos e a introdução de provas de 

avaliação de desempenho de alunos são indícios de que existe algo que possa 

melhorar. 

O resultado que ora se apresenta, aponta, mais uma vez, para a crescente 

necessidade de discussão sobre questões presentes na formação de professores, 

seja ela inicial ou continuada, para uma prática reflexiva crítica. 

Tendo em vista o uso frequente da tecnologia na vida atual, seja para 

trabalho ou para lazer, percebem-se influências desse meio de comunicação na 

leitura e na escrita de seus usuários, principalmente dos jovens adolescentes. Já 

se sabe que a inovação tecnológica faz parte da vida dos seres humanos que 

sofrem influência em todos os setores como no trabalho, lazer, relações sociais 

etc. Fazemos parte dessa sociedade moderna que também sofre influências no 

falar, no escrever, e na sua leitura, criando um processo constante de 

transformação, inclusive na língua. Influências essas, por fatores extralinguísticos, 

que dá origem a várias variantes, dentre elas a linguagem virtual. 

Na vida do professor, essa nova ferramenta veio para inovar ou 

complementar suas aulas, inovando sua didática e o ensino e a aprendizagem do 

aluno. Ele deve se adaptar a essa inovação e fazer uso constante em sua 

metodologia de ensino. Dessa forma, 
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embora a presença das tecnologias da informação e comunicação (TICs) 
não seja algo novo, a inserção curricular da mídia-educação começou a ser 
mais discutida a partir de diversas pesquisas e experiências escolares com 
projetos desenvolvidos em escolas, por meio de diferentes formas previstas 
na autonomia escolar. No entanto, apesar da diversidade de experiências 
em mídia-educação no contexto escolar brasileiro, elas ainda não foram 
devidamente sistematizadas, pois na maioria das vezes são consideradas 
“práticas isoladas”, que dependem mais do interesse e do trabalho de 
profissionais do que de políticas públicas a esse respeito. (FANTIN; 
RIVOLTELLA, 2012, p. 82) 

 

 

  É notável que as linguagens do mundo virtual, invadiram o mundo real nos 

seus vários contextos, inclusive no contexto escolar, influenciando o modo de 

escrever e ler dos alunos. Sendo assim, para contribuir com a temática, a presente 

pesquisa tem como proposta de estudo investigar as formações discursivas de 

tutores da educação a distância – EAD, frente ao uso das novas tecnologias nas 

aulas de Língua Portuguesa no ensino superior. A problemática gerou uma 

questão: É possível utilizar a Educação à distância no processo de ensino-

aprendizagem de Língua Portuguesa? Como trabalhar por meio das novas 

tecnologias, as estratégias de leitura, interpretação e produção textual? O objetivo 

geral foi analisar as formações discursivas nos discursos produzidos por tutores 

envolvidos no processo de ensino e aprendizagem de Língua Portuguesa no 

ensino superior, na modalidade a distância. Especificamente, buscamos: identificar 

as regularidades, dispersões, resistências encontradas nos discursos do sujeito 

professor de língua portuguesa na modalidade do ensino a distância e analisar as 

ideologias apresentadas nos dados coletados, a partir de questionários 

estruturados. 

 Este estudo se classifica como sendo de abordagens do tipo qualitativo, 

utilizando teorias da Análise do Discurso de linha francesa. Esta pesquisa 

caracteriza-se como descritiva e o corpus constitui-se de cinco relatos de 

professores que atuam com conteúdos de LP no ensino superior. 

Para tanto, pressupostos teórico-metodológicos da Análise do Discurso 

constituíram o aporte de uma pesquisa qualitativa, com participação de 

professores de Língua Portuguesa que atuam no ensino a distância (EAD) em 

instituições de ensino superior. Foi realizada uma pesquisa via (questionário) 

eletrônico, enviada por e-mail para 5 (cinco) professores que atuam no ensino a 

distância. Isso justifica-se pelo fato de que é possível detectar formações 

discursivas de sujeitos em relatos dirigidos, tendo em vista que para Foucault 
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(1969), o discurso é um conjunto de enunciados e ações possíveis com esses 

enunciados, que quando regidos sob o mesmo sistema de dispersão, fazem parte 

de uma formação discursiva. 

1.1. Objetivos 

 

Constitui o objetivo geral desta pesquisa, analisar as formações discursivas 

nos discursos produzidos por professores envolvidos no processo de ensino e 

aprendizagem de Língua Portuguesa no ensino superior, na modalidade a 

distância. Especificamente, buscamos: a) analisar as regularidades e dispersões 

discursivas; b) identificar as resistências encontradas nos discursos do sujeito 

professor de língua portuguesa na modalidade do ensino a distância e c) analisar 

as ideologias apresentadas nos dados coletados.  

 

 

1.2 Metodologia, Corpus, Critérios de Análise e Estruturação 

 

 Ao traçarmos o planejamento de uma pesquisa, nos deparamos com 

inúmeras possibilidades de estruturar um método de trabalho. Goldenberg (2004, p. 

14) menciona que “o que determina como trabalhar é o problema que se quer 

trabalhar: só se escolhe o caminho quando se sabe aonde se quer chegar”. Para 

atingir os objetivos da pesquisa, utilizaremos como abordagem, o tipo qualitativo e o 

tipo quantitativo. 

O formato qualitativo, possibilita uma abordagem de caráter indutivo e 

interpretativo do mundo, “o que significa que seus pesquisadores estudam as coisas 

em seus cenários naturais, tentando entender os fenômenos em termos dos 

significados que as pessoas a eles conferem”. (DENZIN E LINCOLN, 2006, p.23) 

Seguindo Bardin (2011, p. 147) este tipo de análise  

 

 É uma operação de classificação de elementos constitutivos de um conjunto 
por diferenciação e, em seguida, por agrupamento segundo o gênero 
(analogia), com os critérios previamente definidos”. As categorias são 
rubricas ou classes, as quais reúnem um grupo de elementos (unidades de 
registro, no caso da análise de conteúdo) sob um título genérico, 
agrupamento esse efetuado em razão das características comuns destes 
elementos. 

 



 

15 

 

 
 

O formato quantitativo, conforme Mazzoti e Gewandsznajder (2002, p. 163), 

usa-se um variado número de procedimentos e instrumentos de coleta de dados. 

Segundo Silva (2005, p. 21), a “pesquisa quantitativa considera que tudo pode ser 

quantificável, o que significa traduzir em números opiniões e informações para 

classificá-las e analisá-las. Tal pesquisa requer o uso de recursos e de técnicas 

estatísticas (percentagem, média, mediana, etc)”. 

Nesse sentido, o corpus sob análise, são cinco formulários (questionários) 

preenchidos por professores de língua portuguesa que atuam no ensino superior 

em instituições públicas e privadas do município de Porto Velho/RO. O ponto de 

partida, das questões que foram respondidas por esses profissionais, foi o de 

detectar a utilização de tecnologia nas aulas de língua portuguesa. Foi aplicado um 

questionário via e-mail, pela plataforma Google1, utilizando da tecnologia 

avançada, onde os entrevistados puderam assinalar as questões objetivas e 

puderam responder questões objetivas e subjetivas referente às aulas de Língua 

Portuguesa, objetivando colher a materialidade discursiva produzida por 

professores, sujeitos inseridos no processo de ensino e aprendizagem da EAD. De 

acordo com Cervo, “o questionário é a forma mais usada para coletar dados, pois 

possibilita medir com mais exatidão o que se deseja”. (CERVO, 2014 p. 53). 

Utilizamos na pesquisa algumas atitudes metodológicas sugeridas por 

Fischer (2003), a partir das contribuições de Foucault. Partimos, então, dos 

seguintes pressupostos: a linguagem e o discurso são lugares de lutas 

permanentes; os enunciados são raros e, nem sempre, óbvios e exclusivos; é 

preciso atentar para as práticas discursivas e não discursivas e manter uma atitude 

de dúvida diante dos aspectos investigados.  

Partir da noção de que o discurso é um lugar de luta permanente é 

considerar, com Foucault, que o discurso não pode ser visto apenas como um 

conteúdo representado por um sistema de signos, mas como “[...] práticas que 

formam sistematicamente os objetos de que fala [...]” (FOUCAULT, 2012, p. 60). 

Para Foucault, as palavras e as coisas se relacionam de maneira complexa, 

porque essa relação é histórica, está repleta de construções e interpretações e 

perpassada por relações de poder. É preciso, então, descrever a dispersão dos 

                                            
1
 O Google hospeda e desenvolve uma série de serviços e produtos baseados na internet e gera 

lucro principalmente através da publicidade pelo AdWords. 
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acontecimentos discursivos “[...] através dos quais, graças aos quais e contra os 

quais [...]” (GREGOLIN, 2007) se estabelecem os regimes de verdade. 

O que move e justifica todo esse trabalho de pesquisa é a força das 

tecnologias no processo de educação. Não é nossa proposta, promover uma 

bandeira ideológica de substituição do ensino presencial pelo EAD, mas é 

promover discussões de um fenômeno que está ocorrendo na contemporaneidade 

e precisa ser melhor observado e inserido em pautas da academia, já que uma das 

grandes preocupações dos professores hoje em dia é justamente em manter a 

atenção dos alunos, sobretudo nas aulas de Língua Portuguesa que aparece para 

alguns alunos uma aula “chata”, principalmente no ensino a distância.   

 É importante, antes de entrarmos nas próximas seções, que o leitor se 

familiarize com os critérios de análises inscritos na presente pesquisa: 

 

Quadro 01 – Quadro dos Critérios de Análise 

CRITÉRIOS DE ANÁLISE 

1. Formações discursivas Regularidades e dispersões 

2. Resistências e Ideologias 
Atos de resistências e Inscrições 
ideológicas 

   Fonte: organizada pela autora da dissertação 

 

Finalmente, a estruturação da pesquisa ficou assim constituída: uma 

primeira seção, introdutória, com os objetivos, metodologia, corpus, critérios de 

análise e detalhamento estrutural; Uma segunda seção, abriga um aporte teórico 

sobre os princípios e políticas da educação à distância, retratando histórico da 

EAD, o papel do professor e do aluno na EAD, a função de tutoria, o ensino de 

língua portuguesa na EAD e a linguagem virtual; Uma terceira seção articula as 

teorias e conceitos sobre a análise de discurso de linha francesa com os 

dispositivos de Foucault sobre regularidades discursivas; Uma quarta seção 

apresenta as análises dos discursos dos professores; E finalmente, uma última 

parte abriga as considerações finais, referências bibliográficas e os anexos, que 

são constituídos pelos formulários respondidos pelos sujeitos investigados. 
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SEÇÃO 2: PRINCÍPIOS E POLÍTICAS DA EAD 

 

 

Nesta seção, abordaremos os princípios e políticas da EAD, devido a 

disseminação das novas tecnologias em diversos setores da sociedade, inclusive no 

processo de ensino. A internet possibilita uma nova metodologia de trabalho e de 

educação. Sua utilização no mercado educacional, vem despontando fortemente e 

as políticas públicas já voltaram seu olhar para a EAD, valorizando esta modalidade 

de ensino, inclusive com a autorização de cursos de mestrado e doutorado, nessa 

modalidade. 

Os meios tecnológicos já dominam os congressos e encontros de Educação, 

sejam por qualquer ação, da inscrição à realização. Jornais e revistas começam a 

dar destaque a projetos de escolas e universidades virtuais, como a Universidade 

Virtual do Estado de São Paulo – UNIVESP, e isto não é um fenômeno isolado, 

brasileiro. Mundialmente as melhores e mais caras universidades começam a 

montar seus campi virtuais e a oferecer Educação a Distância via Internet. 

(AZEVÊDO, 2006, p. 01).  

A EaD (Educação a Distância) é uma prática pedagógica de multiplicação de 

saberes que foi desenvolvida por meio de inovações tecnológicas que o mundo tem 

apresentado.  

 

2.1 Um breve histórico sobre o surgimento da tecnologia  

 
 
 A evolução da tecnologia da informação e da comunicação está diretamente 

ligada aos interesses do capital e do poder político e econômico. Tajra (2002, p. 17) 

mensura que 

 

a partir do surgimento, na década de 1950 do século XX, do Advanced 
Research Projetcs Gency (Arpa), que tinha o objetivo de pesquisar e 
desenvolver tecnologias para as Forças Armadas dos Estados Unidos, é 
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criada a rede Arpanet. Esta, desenvolvida em plena Guerra Fria entre 
americanos e russos na década de 1960, serve de embrião para a internet, 
pois tinha o objetivo de interligar em uma rede de comunicação os centros 
militares americanos. Depois disso, na década de 1970, passa para o 
domínio científico e universitário para, em seguida, ser mundialmente 
comercializada. 

 

  
Essa abordagem sucinta sobre a origem do computador e da internet, serve 

apenas para mostrar que os interesses que geram tecnologias e as colocam a 

serviço de suas conveniências pouco têm a ver com a educação. Dessa forma, é 

muito importante contextualizar historicamente essas tecnologias, tentando 

vislumbrar os interesses que estão por trás delas, entender as suas dinâmicas e as 

consequências na educação e no mundo sociopolítico. 

Alguns conceitos importantes sobre tecnologia podem nos remeter as 

contextualizações históricas, como o conceito do dicionário (Português – Dicionários 

I. Scottini, Alfredo. 2009 p. 518) que diz: 

1.teoria geral e/ou estudo sistemático sobre técnicas, processos, métodos, 
meios e instrumentos de um ou mais ofícios ou domínios da atividade 
humana (p.ex., indústria, ciência etc.). 

2.p.met. técnica ou conjunto de técnicas de um domínio particular.  

Origem 

ETIM gr. tekhnología,as 'id.', a partir do rad. gr. tekhno- (de tékhnē 'arte, 
artesanato, indústria, ciência') e do rad. gr. -logía (de lógos,ou 'linguagem, 
proposição') 

 

Trazendo para nosso estudo esses conceitos de tecnologia, podemos dizer 

que, segundo Liguori (1997, p.79), “as novas tecnologias da informação e da 

comunicação, em particular os computadores, constituem a materialidade dos 

significados ao quais remetem as raízes etimológicas da palavra ‘tecnologia’: tchné e 

logos (técnica e razão)”.  

Segundo Cunha (1982, p. 759),  techné (técnica) é o termo que vem do grego 

e significa arte, habilidade. Nesse sentido, tecnologia pode ser entendida como 

conhecimento a respeito de uma arte ou habilidade. 

De acordo com Rocha (2013, p.48) “quando se trata de tecnologia na educação, a 

preocupação dos formadores não deve ser somente com a tecnologia digital e 

eletrônica, ou seja, somente no que diz respeito ao computador, mas também com 

tudo o que envolve a tecnologia imagética ou visual, a sonora, a escrita, a gestual e 

a simbólica”.  Nesse sentido, mostra que a tecnologia está diretamente relacionada 
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com o conhecimento, no nosso caso específico com aquele que é construído e 

transmitido na educação. 

Ainda para complementar Rocha (2013, p. 49) afirma que, “as ações 

pedagógicas do processo ensino-aprendizagem são constantemente mediadas pela 

tecnologia (...) tanto aquelas tradicionais, como livros, os cadernos, o giz, o quadro; 

quanto as chamadas novas tecnologias, como o computador e a internet, que 

passaram a fazer parte da vida escolar”.  

Nos últimos tempos, a Educação a Distância (EAD) tem sido impulsionada 

pelo uso das novas tecnologias de comunicação, o que favoreceu muito o 

desenvolvimento e a democratização do acesso à educação em diferentes níveis 

sociais, permitindo atender a uma grande demanda de alunos. 

 O aumento das condições de acesso por mais alunos ao conhecimento e aos 

bens culturais, com possibilidades de usufruir de todos os benefícios advindos, é 

uma premissa que nos parece fundamental no ensino a distância na educação 

superior. 

2.1.1  O surgimento da EAD 

 

A EaD foi intensificada a partir da década de 70, quando a universidade 

tradicional, as instituições de educação para adultos, as empresas dedicadas à 

atualização profissional, etc., estabeleceram uma infraestrutura e organização que 

pudesse atender com agilidade e eficácia a explosão da nova clientela desta 

sociedade industrial (ARETIO, 2001). Com isso, houve uma mudança no conceito de 

ambiente de aprendizagem com base na mudança da aprendizagem construtivista, 

na qual os alunos não são mais vistos como objetos, mas sim como sujeitos do 

processo de aprendizagem. Essa reformulação trouxe um novo perfil de professor, 

que deixou de ser o detentor do conhecimento, para ser agora o guia ao lado, o guia 

do aluno no ensino aprendizagem (PETERS, 2003). 

O MEC (Ministério da Educação) define EaD como ensino a distância, que se 

trata de uma forma nova de educação. Nessa nova perspectiva, as definições 

quanto à função docente estão ainda em construção, destacarei alguns pontos 

nesse sentido das principais disposições legais que tratam da EaD. Pode-se dizer 

que o marco legal da expansão apresentada foi o artigo 80 da LDB (Lei 9.394 de 

1996), cujo caput dispõe que “o Poder Público incentivará o desenvolvimento e a 
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veiculação de programas de ensino a distância, em todos os níveis e modalidades 

de ensino, e de educação continuada”. 

Diversas regulamentações anunciadas pelo art. 80 da LDB, em seus 

parágrafos, como o credenciamento de instituições, os requisitos para a realização 

de exames e registro de diplomas, foram objeto de normatização pelo Decreto n. 

2.494/98, substituído, em 19 de dezembro de 2005, pelo Decreto n. 5.622, que 

caracteriza a educação a distância,  

como modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos 
processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e 
tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores 
desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos (Art. 
1º). 

 

Tal definição constituiu um avanço em relação ao decreto anterior, pois 

explicitou a necessidade de professores desenvolvendo a mediação pedagógica. 

Também servem como referência alguns requisitos a serem cumpridos pelas 

instituições que demandam credenciamento (Art. 12):  

 

• projetos pedagógicos para os cursos e programas que serão ofertados na 
modalidade a distância;  

• apresentar corpo docente com as qualificações exigidas na legislação em 
vigor e, preferencialmente, com formação para o trabalho com educação a 
distância;  

• descrição detalhada dos serviços de suporte e infraestrutura adequados à 
realização do projeto pedagógico, relativamente a:  

a) instalações físicas e infraestrutura de suporte e atendimento remoto aos 
estudantes e professores; ...  

b) polos de educação a distância ... para a execução descentralizada de 
funções pedagógico-administrativas do curso, quando for o caso;  

c) bibliotecas adequadas, inclusive com acervo eletrônico remoto e acesso 
por meio de redes de comunicação e sistemas de informação, com regime 
de funcionamento e atendimento adequados aos estudantes de educação a 
distância. 

 
 

Outra disposição legal federal de grande importância é a Portaria n. 4.059, de 

10 de dezembro de 2004, pelas consequências que traz para a educação presencial. 

É conhecida como a Portaria dos 20%, pois permite às instituições de ensino 

superior a oferta de disciplinas que utilizem a modalidade semipresencial, 

caracterizada como “quaisquer atividades didáticas, módulos ou unidades de ensino-

aprendizagem centrados na autoaprendizagem e com a mediação de recursos 
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didáticos organizados em diferentes suportes de informação que utilizem tecnologias 

de comunicação remota”. Limita esta oferta a 20% da carga horária total do curso.  

A partir da utilização de tecnologias de informação e comunicação, essa 

portaria ministerial, aproxima as duas formas de educação – presencial e a 

distância. Esse formato, apresenta um risco, que é ter sua intenção desvirtuada por 

instituições de ensino não-idôneas como mera estratégia de redução de custos, no 

sentido do aumento da lucratividade. Não vamos nos aprofundar nesse assunto, 

uma vez que classificamos essa abordagem como diálogos para outras pesquisas 

nossas. 

Sobre essa portaria, a leitura de seu Art. 2º. nos permite a compreensão de 

que tal ação lucrativa, não está nos propósitos do sujeito legislador: 

Art. 2º. A oferta das disciplinas previstas no artigo anterior deverá incluir 
métodos e práticas de ensino-aprendizagem que incorporem o uso 
integrado de tecnologias de informação e comunicação para a realização de 
objetivos pedagógicos, bem como prever encontros presenciais e atividades 
de tutoria.  

§ Único. Para os fins desta Portaria, entende-se que a tutoria das disciplinas 
ofertadas na modalidade semipresencial implica na existência de docentes 
qualificados em nível compatível ao previsto no projeto pedagógico do 
curso, com carga horária específica para os momentos presenciais e os 
momentos a distância. 

 

 

O contexto tem propiciado o aumento da procura de vagas nas instituições 

que oferecem ensino a distância, o que tem feito surgirem a cada dia instituições 

que ofertam essa modalidade de ensino em nível de graduação e especialização, 

algumas são criadas para esse fim, enquanto outras ampliam as suas atividades. 

Para Demo (2006, p.102), tais contextos, entre outros, retratam possíveis 

riscos/vícios que são sempre mister enfrentar, mas, em grande parte, são também 

comuns na presença física, o que torna impróprio estigmatizar a educação a 

distância como proposta tendencialmente equivocada. Pode ser um tiro no pé, como 

pode também ser extraordinária oportunidade. 

Um exemplo disso é a criação do Sistema Universidade Aberta do Brasil 

(UAB), que é um programa do Ministério da Educação com objetivo principal de 

capacitar professores da educação básica. Além disso, articulando e integrando 

instituições públicas de ensino superior, visa formar um sistema nacional com o fim 

de levar ensino superior público aos municípios brasileiros. (ROCHA, 2013. p.108) 
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O sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) é um programa articulador 

entre governo federal e entes federativos que apoia instituições públicas de ensino 

superior (IPES) a oferecerem cursos de nível superior e de pós-graduação por meio 

do uso da modalidade de educação a distância. 

A iniciativa reúne cursos a distância de universidade públicas (federais, 

estaduais e municipais) e institutos de educação, ciência e tecnologia, levando-os a 

regiões onde a população normalmente teria mais dificuldade de acesso à formação 

superior. A ideia é formar professores e trabalhadores da educação básica para 

cobrir o déficit histórico de profissionais desta área no Brasil. 

Com o desenvolvimento das tecnologias da informação e da comunicação no 

mundo, a educação superior no Brasil foi grandemente beneficiada, a demanda por 

cursos online EAD vem aumentando consideravelmente e se mostra como a grande 

tendência para a educação nos próximos anos, além de se configurar como uma 

grande oportunidade de negócios. 

2.2  EAD um Sistema em Rede 

 

 O ensino a distância no Brasil, por sua vez, vem avançando ao mesmo passo 

do aumento da oferta e da demanda. Para comprovar isso, o último censo EAD 

mostrou que foram oferecidos 25.166 cursos online, entre as instituições analisadas, 

visto que esse número pode ser ainda maior. 

 Segundo dados do portal edools, Com 79%, a grande maioria dos cursos 

comercializados no ensino a distância no Brasil são cursos livres. O total dos cursos 

livres foram 19.873, sendo a maioria (12.475) corporativo e o restante não 

corporativos (7.398). Confira os dados completos a partir do gráfico.  

 

Figura 01 – Censo EAD/oferta de cursos 
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Fonte: https://www.edools.com/ensino-a-distancia-no-brasil/ 

A EaD deve ser considerada no contexto da educação em geral, sem 

subvalorizá-la nem considerá-la a solução para todos os problemas da área. 

Evidentemente, há uma mudança que é substancial e que é determinante para o 

sucesso ou fracasso da EaD: a valorização da experiência individual e cultural dos 

alunos passa a ser fundamental. 

De qualquer maneira, a EaD está em expansão no mundo todo. Há o 

aumento da demanda por formação ou qualificação e a multiplicação de meios 

técnicos capazes de garantir a efetivação desse tipo de educação. Além e por causa 

disto, os textos legais começam a tratar a EaD como parte de uma estratégia de 

ampliação democrática do acesso à educação pela sociedade brasileira. 

Hoje, as melhores universidades começam a oferecer EaD e muitas delas 

através da Internet. Isto não quer dizer que tudo está pronto, ao contrário, uma das 

principais deficiências é ainda a falta de pessoas capacitadas e especializadas em 

educação on-line. 

Catells (1999) citado por Afonso (2001) nos apresenta que,  

O fato essencial é que a nova sociedade é em si muito dinâmica, marcada 
por processos complexos e por isto mesmo, sujeita a muitos riscos. Mas 
estes processos são a garantia de novas oportunidades, desde que os 
governos atinjam o estágio subsequente na prestação de serviços por via 
eletrônica. Não basta apenas afixar informações na internet. É preciso 
alcançar um estágio em que, a partir dos canais governamentais, os 
cidadãos possam se integrar, coordenar e fomentar ações para a utilização 
de tecnologias de informação e comunicação, e com isso contribuir para a 
inclusão social de todos os brasileiros na nova sociedade, uma vez que a 
construção da sociedade informacional, passa pela efetiva constituição de 
uma sociedade que opera em rede. (CATELLS, 1999). 

Vivemos hoje o que os autores consideram como sociedade do 

conhecimento. Demo (2006, p.20) citado por Rocha (2013, p. 90), em relação a isso, 
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diz: “não é bem correto usar o termo ‘sociedade do conhecimento’, porque as 

sociedades humanas sempre o foram, em maior ou menor grau. Hoje vivemos em 

sociedade que faz do conhecimento seu fulcro crucial de desenvolvimento, mudança 

e potencialidades. ” 

Bem sabemos que o avanço cientifico e tecnológico exigiu de todas as 

sociedades um olhar diferente para a informação e o conhecimento.  

Essa relação do conhecimento com a tecnologia nos permite vivenciar uma 

mudança paradigmática muito importante. Como diz Kenski (2006, p.39) “a 

compreensão das metáforas relacionadas ao conhecimento e às formas de sua 

apreensão nos mostra que a referência clássica para dizer das estruturas dos 

saberes e das ciências é a imagem da árvore. ”   

Sobre a estruturação de um conhecimento é feita na forma de uma árvore, Rocha 

comenta que: 

A raiz representa a ideia fundamental que gera um tronco, um saber 
específico, e que vai distribuir pelos ramos, ou seja, subdivide-se em áreas 
desse saber. Esse modelo de conhecimento ainda é muito difundido, 
principalmente na área da informática, em que percebemos alguns 
exemplos em ações específicas. Por exemplo: na definição de espaços 
virtuais para armazenamento de informações, parte-se de um diretório raiz 
que define um tronco comum (uma pasta) em que ficarão arquivadas 
subpastas e arquivos correlatos. Muitas ações em informática obedecem a 
esse esquema. (ROCHA, 2013. p. 92) 

 

Isso nos faz perceber, concordando com Kenski (2006, p. 41), que “a 

metáfora da árvore, portanto, remete-nos ao conhecimento temporal e 

espacialmente articulado, estruturado em uma continuidade determinada e que, para 

ser compreendido, precisa respeitar os desdobramentos hierarquicamente 

estabelecidos nos campos específicos de cada ciência”. 

Conforme visto anteriormente, o desenvolvimento das novas tecnologias, em 

especial, a informática e a Internet, tem dado à sociedade, nos últimos anos, poder 

de ação antes jamais pensado. Hoje se trabalha com o conceito de conhecimento 

em rede, que permite múltiplas relações em um conhecimento gerado e disseminado 

a partir de novos locais, novas raízes.  

  

2.1.1 O papel do professor e aluno da EAD 

 



 

25 

 

 
 

Dentre as reclamações de escolas está a de que os alunos não aguentam 

mais a forma das aulas. Os alunos reclamam do tédio de ficar ouvindo um professor 

falando na frente por horas, do fosso entre o conteúdo das aulas e a vida. Colocou-

se tecnologias nas escolas, mas, em geral, não são aproveitadas devidamente, 

continua – o professor falando e o aluno ouvindo – com um verniz de modernidade. 

Novos desafios não são criados e as tecnologias não passam de um meio de 

ilustrar os conteúdos ministrados.  

Para Belloni (1998, p. 30) citado por Moura (2009) “O primeiro grande desafio 

a ser enfrentado pelas instituições provedoras de educação aberta e a distância 

refere-se, às questões de ordem sócio afetiva, às estratégias de contato e interação 

com os estudantes (...)” 

A organização didática do ensino a distância apresenta um novo formato 

adequado para o processo de ensino-aprendizagem no ambiente on-line, o que 

requer do professor a utilização de metodologias de acordo com o modelo 

educacional indicado para esse processo. Pode se mencionar que na modalidade do 

ensino a distância o aluno determina o local e horário para desenvolver seu estudo. 

O papel do aluno no ensino EAD é de responsabilidade e comprometimento, 

uma vez que o mesmo deverá estudar, pesquisar, interpretar e auto gerenciar o 

aprendizado participando ativamente na construção do seu próprio conhecimento.  

Para Valente (1989) citado por Moura (2009) “O computador pode ser de 

grande ajuda nessa tarefa nada fácil, pois será o instrumental que ajudará o 

professor a propiciar as condições necessárias para os estudantes exercitarem a 

capacidade de procurar e selecionar informação, resolver problemas e aprender 

independentemente”. 

  Ele trouxe uma série de novidades, de fazer mais rápido, mais fácil. Mas 

continua sendo utilizado mais como uma ferramenta de apoio ao professor e ao 

aluno. As atividades principais ainda estão focadas na fala do professor e na relação 

com os textos escritos. 

Contudo, o aluno deverá organizar-se de maneira que estude sempre, e não 

quando quiser e puder, ou seja, cabe ao aluno seguir uma rotina de estudos que 

inclua leituras obrigatórias e complementares, acesso e interação nos fóruns, chats 

e blogs com professores e colegas. 
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No quadro abaixo pelos estudos de Kenski (2006), citado por Rocha (2013, p. 

128) podemos observar as estratégias, tecnologias e perspectivas pedagógicas em 

relação ao papel do professor e do aluno da EAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 02 – Estratégias, tecnologias e perspectivas pedagógicas do professor e 

aluno EAD. 

 

Estratégia Tecnologia Perspectiva pedagógica 

1. Professor contador de 

histórias. 

Vídeo, programa de rádio, 

teleconferência. 

O professor pode ser 

substituído por um desses 

recursos tecnológicos e se 

ocupar de tarefas que só ele 

pode executar. 

2. Professor negociador Uso de um texto de um livro, 

visita a um lugar, filme 

Discussão de temas, 

observação em locais em 

que a prática ocorre ou em 

filmes e vídeos. Interação 

fora da sala de aula. 

3. Aluno pesquisador Variados recursos midiáticos: 

livros, internet, filmes, 

vídeos, revistas, programas 

de rádio e de televisão, 

propagandas etc. 

O professor não age 

diretamente. O aluno 

interage com o 

conhecimento por meio dos 

recursos midiáticos. Ele 

aprende por descoberta e o 

professor finaliza, ordenando 

os conhecimentos 
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aprendidos. 

4. Professores e alunos 

colaboradores 

Variados recursos midiáticos 

(acima) 

Professores e alunos usam 

recursos multimidiáticos 

juntos para buscas e trocas 

de informações. Ambos 

aprendem. 

  Fonte: Kenski, 2006, p. 47 

 

Podemos observar que o tipo de ensino dotado pelo professor vai variar muito 

conforme as estratégias acima mencionadas, isto é, o professor sempre apresenta 

um tema contando histórias ou negociando com os alunos algumas atividades 

práticas a serem feitas fora da sala de aula. Isso deve fazer parte do seu 

planejamento, que também deve conter os papéis que cada um deve desempenhar 

em cada situação. 

Rocha (2013) acrescenta que, “para que isso ocorra, o uso das tecnologias 

em um processo de ensino-aprendizagem deve propiciar momentos de 

desenvolvimento de certos valores educacionais, éticos, morais e sociais em que 

seja desenvolvida uma inteligência coletiva. 

O autor continua enfatizando que, o ambiente possibilitado pelas novas 

tecnologias é, na educação a distância, uma nova sala de aula, que deve ser vista 

como o local das práticas sociais. (ROCHA, 2013, p. 130). 

A escola está cada vez mais aprimorando seus métodos para se adequar às 

modalidades virtuais, tudo isso para que o aluno sinta prazer em aprender. Sabe-se 

que nem todas as escolas estão adequadas nesse regimento, talvez pela falta de 

verba ou estrutura, porém alguns professores já estão sendo capacitados para 

manusear esse tipo de avanço. Essa formação tecnológica e a sua utilização é um 

requisito básico para qualquer área de atuação, inclusive na educação. 

Segundo Belloni (1998), por possui características próprias, o ensino na EAD 

exige técnicas aos estudantes, os pesquisadores se deparam com diversos 

conceitos que abordam a questão da aprendizagem. Entre eles a ideia de 

autoaprendizagem ausente ou apenas implícita nas definições behavioristas e 

economicistas é crucial para a educação a distância, muito mais do que no ensino 

convencional, onde a intersubjetividade pessoal entre professores e alunos e entre 

os estudantes promove permanentemente a motivação, na EAD o sucesso do aluno 



 

28 

 

 
 

(isto é, a eficácia do sistema) depende em grande parte da motivação do estudante 

e de suas condições de estudo. (BELLONI, 1998, p.35 citado por Moura, 2009). 

Um processo de ensino e aprendizagem centrado no estudante da 

modalidade EaD, é fundamental para desenvolver ações que gerem autonomia, 

autoaprendizagem, mas sobretudo aprendizagem significativa. Isto significa não 

apenas conhecer suas características socioculturais, seus conhecimentos e 

experiências, e suas demandas e expectativas, como integrá-las realmente na 

concepção de metodologias, estratégias e matérias de ensino, de modo a criar 

através deles as condições de autoaprendizagem (BELLONI, 1998, p.20 citado por 

Moura (2009). 

  Para o autor, no ensino a distância, 

A aprendizagem autônoma, modelo de aprendizagem é apropriado a 
adultos com maturidade e motivação necessários à autoaprendizagem. 
Esse modelo se caracteriza como um processo de ensino e aprendizagem 
centrado no aluno, onde, suas experiências são aproveitadas como 
recursos, e o professor passa a ser o recurso do aluno, considerado como 
um ser autônomo, gestor de seu processo de aprendizagem. (BELLONI, 
1998, p. 20) 

 

Em um estudo recente, o professor da faculdade de educação - UFJE, Márcio 

Silveira Lemgruber, em seu artigo sobre: “Educação a distância: para além dos 

caixas eletrônicos”, destaca a importância do aprofundamento no sentido de se 

avançar no estabelecimento de critérios de qualidade referentes à função docente 

nos cursos de educação a distância. “Inicialmente, é preciso deixar claro que EaD 

não prescinde de professor, como se sua mediação pedagógica pudesse ser 

exercida por técnicos especialistas em informática. Ao contrário, a função docente 

se alarga”.  

Muitos professores não sabem usar o computador, portanto, a primeira 

medida a se tomar é aprender a fazer isso. É preciso dominar o que este recurso 

pode fazer, para depois saber o que fazer com ele. É preciso, pelo menos, ter 

intimidade com os editores de textos, apresentações de slides entre outros tantos, 

bem como, estar apto para usar a internet. A internet e as novas tecnologias estão 

trazendo novos desafios pedagógicos para as escolas, para salas de aula. 

Os professores precisam utilizá-las de forma equilibrada e inovadora. É por 

isso que este trabalho foi concebido, pois as dificuldades enfrentadas pelos 

professores mediante os novos rumos da educação são muito grandes e, portanto, 
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há de se trabalhar para superá-las, oferecendo aos educadores possibilidades e 

condições de enfrentarem esses desafios. 

 Em concordância com Masseto (2010) citado por Moura (2012) a internet é 

um recurso didático, pois nessa “era digital” o professor deve se adequar a essa 

nova modalidade e fazer o uso junto aos seus alunos dos laboratórios de 

informática. 

Com essas nova tecnologias também se desenvolvem processos de 
aprendizagem à distância. São as listas e os grupos de discussões, é a 
elaboração de relatórios de pesquisa, é a construção em conjunto de 
conhecimentos e são textos espelhando o conhecimento produzido, são os 
e-mails colocando professores e alunos em contato fora dos horários de 
aula, é a facilidade de troca de informações trabalhos a distância e num 
tempo de grande velocidade, é a possibilidade de buscar dados nos mais 
diversos centros de pesquisa através da internet. (MASSETO, 2004, p. 
137). 

 

O papel do professor no ensino EAD é de suma importância, uma vez que, o 

mesmo terá de ser o mediador e criador de situações didáticas que satisfaçam as 

necessidades e interesses dos alunos, mobilizando-os a liderarem com projetos e 

situações de aprendizagem em ambientes virtuais.  

 

2.2.2 O que é a função de Tutoria? Tutor é professor? 

 

Falar em tutoria na EAD pressupõe retomar as várias concepções, de 

diferentes contextos sócio-econômico-culturais. É na história que encontramos as 

primeiras aproximações do termo tutor e professor. Segundo consta, Aristóteles, aos 

dez anos de idade, perdeu os pais e, a partir dessa data, foi educado por um tutor.  

A palavra ‘tutor’ tem sua origem no latim tutore e significa “indivíduo 

encarregado legalmente de tutelar alguém, protetor, defensor”. Buscando a 

significação para a palavra ‘professor’, encontramos no latim professore “aquele que 

ensina, mestre, lente”. Por isso, existe a aproximação dos termos tutor/professor. 

(HOUAIS, 2017). 

Sá (1998 p. 35) afirma que, 

Na educação, as primeiras referências ao termo ‘tutor’ surgem nas 

universidades do século XV. Tais referências estão ligadas à figura do 

orientador religioso dos estudantes, que tinha por objetivo impor a fé e a 

conduta moral. Porém, somente no século XX é que o tutor assume o papel 
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do orientador de trabalhos acadêmicos, significado incorporado aos atuais 

programas de Educação a Distância. 

De acordo com Litwin (2001) apud Rocha (2013). Do ponto de vista tradicional 

da EAD, é comum alimentar a ideia de que o professor-tutor dirigia, orientava e 

apoiava a aprendizagem dos alunos, mas não se envolvia com os conteúdos. Nessa 

mesma perspectiva, assumiu-se a postura de que os materiais utilizados na EAD 

seriam auto instrutores, ou seja, ensinavam sozinhos, cabendo ao professor-tutor 

apenas acompanhar o processo 

O papel do professor muda substancialmente na EAD. Primeiramente suas 

funções são pulverizadas, não existe aquele professor centralizador, responsável 

pela elaboração e execução de uma aula. O professor deixa de ser uma entidade 

individual para se tornar uma entidade coletiva, pode ser considerado uma equipe, 

que inclui entre outros um técnico, um artista gráfico, um tutor, um monitor e um 

autor (MAIA; MATTAR, 2008). 

A legislação é clara no sentido de que tutor é professor. Sua mediação é uma 

função docente, tanto na tutoria específica de uma disciplina, quanto na tutoria, em 

geral presencial, como um orientador de estudo.  

Marco Silva (2006, p. 73) é um dos que criticam a utilização do termo tutor, ao invés 

de professor. Em seu artigo Criar e professorar um curso online: relato de 

experiência, escreve que preferiu recorrer ao verbo professorar no título de seu 

trabalho, visando “garantir o papel do professor no ambiente online, reagindo assim 

à equivocada supressão do seu lugar em nome do ‘tutor’ ou da ‘tutoria’”.  

Moran (2007) afirma que, a EaD requer novos profissionais e novas posturas 

dos antigos, apresenta características próprias não sendo possível apenas transpor 

o conteúdo do presencial para o computador. O papel do professor sofre imensa 

modificação, deixa de ser predominantemente o centro do processo e passa a 

acompanha-lo, exige-se do professor competência de tutoria, autoria, gestão, 

avaliação e capacidade de trabalhar em equipe. Como salienta, 

As possibilidades educacionais que se abrem são imensas. Os problemas 
também são gigantescos, porque não temos experiências consolidada de 
gerenciar pessoas individualmente e em grupo, simultaneamente, a 
distância. As estruturas organizativas e os currículos terão de ser mais 
flexivos e criativos, o que não parece ser uma tarefa fácil de realizar. Numa 
sociedade de mudança acelerada, além da experiência intelectual, do saber 
específico, é importante que haja muitas pessoas para sinalizar com 
possibilidades concretas de compreensão do mundo, de aprendizagem 
experimentada de novos caminhos, com testemunhos vivos – embora 
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imperfeitos – das imensas possibilidades de crescimento em todos os 
campos. (MORAN, 2007, p. 168-169). 

 

A importância da função do professor-tutor na EAD deve-se, entre outros 

fatores, ao fato de ser contato imediato do aluno, isto é, aquele que acaba 

representando a instituição que oferta o curso, fornecendo-lhe todas as respostas de 

que necessita para a sua realização. Para Moran (2007), “é fundamental o papel do 

professor-orientador na criação de laços afetivos os cursos que obtém sucesso, que 

tem menos evasão, dão muita ênfase ao atendimento do aluno e à criação de 

vínculos”.  

O tutor assume então, diversas funções simultaneamente, dependendo do 

nível de orientação que lhe é solicitado e do ambiente em que atua. Para tanto, é 

mister que tenha certos conhecimentos, competências e que desenvolva algumas 

habilidades específicas para atuação em EAD. 

 

 

 

2.3. Aspectos Metodológicos do Ensino Superior a Distância 

 

O processo de construção do conhecimento é melhor desenvolvido quando 

conectamos, juntamos, relacionamos, acessamos o objeto de odos os pontos de 

vista, por todos os caminhos, integrando-os da forma mais rica possível. (LEITE e 

SILVA, 2004 apud MORAN, 2012). 

Isso nos leva a crer que o ambiente online em rede, desde que respeitadas 

suas singularidades enquanto ambiente de aprendizagem, se encaixa e favorece a 

construção do conhecimento integrada e não-linear. 

Podemos analisar que as metodologias que envolvem a educação à distância 

no ensino superior, aborda que essas tecnologias, estão sendo estudadas, 

diferenciadas e oferecidas para o aprimoramento constantemente da educação 

brasileira na atualidade. 

Com relação ao uso da internet pode-se afirmar que traz um novo panorama 

para educação brasileira. Sendo, dessa forma, um meio de comunicação e 

interação, entre professor, equipe composta por vários profissionais e de alunos. A 

principal vantagem da EAD apoiada pela internet é a flexibilização de tempos e 
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espaços. Com relação ao tempo, o aluno pode ter acesso ao material didático e se 

comunicar com o professor a qualquer hora, enquanto a flexibilidade ao espaço, o 

aluno pode estar em sua casa, ou uma turma composta por outros alunos, se 

comunicando assim com o professor/tutor. (MUGNOL, 2009 citado por MOURA, 

2010) 

De acordo com Tajra (2002) apud por Rocha (2014), “podemos, por uma 

razão didática, distinguir essa mediação pelos tipos de tecnologia utilizada: física, 

simbólica ou organizadora. (...) tecnologia física é atuação de aprendizagem 

intermediada com a utilização de recursos físicos (livros, mapas, cadernos, cartazes, 

vídeos, rádios, computadores). ” 

Para Rocha (2014, p. 144), “No nosso planejamento, precisamos ter o 

cuidado de conciliar cada tecnologia com o projeto pedagógico do curso, alinhando-

a com os objetivos de cada disciplina do currículo e tendo cuidado em descobrir qual 

tecnologia melhor se encaixa para cada situação. ” 

Muitos docentes exageram no uso da forma de mediação, como por exemplo 

a oral, e se esquecem que também podem utilizar outras formas e conseguir uma 

aprendizagem e um ensino com melhor qualidade. Para Tjara (2002, p. 7) citado por 

Rocha (2014) argumenta o seguinte: 

A mediação pedagógica com tecnologias organizadoras é a forma como são 
realizadas as dinâmicas que promovem a aprendizagem, ou seja, são as 
estratégias utilizadas para o desenvolvimento do processo de 
aprendizagem. Uma aula pode ser realizada com exposição de um assunto, 
por meio de dinâmicas de grupo, por leituras de textos, dentre outros. 
Também podemos considerar como tecnologia organizadora as técnicas 
construtivas, montessorianas, tradicionais e outras que norteiam as ações 
pedagógicas dos professores. (ROCHA, 2014, p.146) 

 

Essa forma metodológica de atuar, pode ser utilizada tanto na educação 

presencial como na a distância. No que diz respeito a EAD, o ensino aprendizagem 

podem ser enriquecidos com tecnologia da informação e comunicação (TIC’s) como 

o computador, a internet, o rádio, o vídeo e o uso de imagens de diferentes mídias 

(jornais e revistas por exemplo). 

É claro que os alunos, novatos na tecnologia, abordam essa nova maneira de 

aprender com vontade e motivação, mas, ao mesmo tempo, respeito e receio. Estão 

ansiosos para aprender, mas o ‘medo’ da mudança e do novo está tão presente que 

qualquer indício que o faça sentir-se alheio a toda essa novidade o fará desistir.  

 



 

33 

 

 
 

crítica do material proposto, na busca de material adicional. Só assim pode-se 

efetivamente construir uma comunidade colaborativa. (RICCIO, 2005, p. 05) 

Estudos apontam o crescimento da EAD em tempos de crise. Uma pesquisa 

realizada por uma empresa no ramo de Educação a Distância, aponta o crescimento 

do ensino a distância, no que diz respeito as metodologias utilizadas no ambiente 

virtual, bem como a interação aluno-professor. 

  A EAD que sempre teve tíquete médio baixo, volta a ser opção neste 

momento em que a crise econômica no Brasil afetou a renda de muitos brasileiros, e 

as condições do FIES (financiamento estudantil) para alunos se deterioraram. 

Estudos da Hoper Educação mostra a diferença entre matrículas no ensino 

presencial e o ensino a distância, onde essa última modalidade de ensino ficou mais 

resistente à crise do que a educação presencial.  

 

Figura 02 – Quantitativo de matrículas no ensino presencial privado 

 

 

Fonte: *Estimativa. Fonte: Hoper Educação – Infográfico/Folha 
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Figura 03 – Quantitativo de matrículas no ensino a distância privado 

 

 

Fonte: *Estimativa. Fonte: Hoper Educação – Infográfico/Folha 

 

A utilização das metodologias pode ampliar e ajudar muito no processo 

ensino-aprendizagem, estas sim seguindo as normas da ABNT de forma didática, 

sendo estes recursos como: multimídia de sinais de satélites, com o manuseio da 

internet, através da rede mundial de computadores que facilitam o processo. 

(ROCHA, 2014) 

O professor deve utilizar metodologias que permitam trabalhar valores que 

formem um senso crítico para que o aluno perceba o que há nas entrelinhas dos 

acontecimentos. 

Alguns aspectos psicológicos característicos da educação on-line são 

questões que também devem ser consideradas. Professores e alunos devem ser 

capazes de lidar com um mundo virtual no qual participantes podem adotar 

comportamentos distintos dos da vida real.  

Segundo Palooff e Prat (2002) citado por Azevedo (2010) “o anonimato e a 

segurança oferecida pelo meio permitem que os participantes explorem e vivenciem 

aspectos de sua personalidade que, de outra forma, desconheceriam”. Um aluno 

tímido e ansioso numa aula presencial pode sentir-se mais à vontade online e ser  
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mais participativo, já que não terá que disputar a palavra de forma “desigual” com 

um aluno extrovertido que facilmente domina um diálogo presencial. 

É por isso que o professor deve fazer uso de recursos tecnológicos em que os 

sons e as imagens possam ser explorados, ouvidos e vistos tantas vezes quantas 

forem necessárias para a aprendizagem dos alunos, como cita Rocha (2014, p. 

149). São exemplos desses recursos: programas de rádio, gravações de conversas, 

desenhos feitos pelos alunos, filmagem de atividades, vídeos caseiros ou 

profissionais, etc. 

 

2.4. O ensino de Língua Portuguesa na EAD 

 

Os PCNs – Parâmetros Curriculares Nacionais – são uma base desenvolvida 

pelo Governo Federal, na qual educadores encontram referências para preparar 

suas aulas em todas as disciplinas e séries escolares. Aqui, a intenção é expor 

algumas ideias encontradas a partir da leitura do PCNs no que diz respeito à Língua 

Portuguesa. 

A linguagem e participação social têm estreita relação com o domínio da 

língua, pois é por meio dela que o homem se comunica, tem acesso a informações, 

expressa e defende seu ponto de vista, partilha e/ou constrói visões de mundo, 

produz conhecimento. 

Uma das discussões mais frequentes atualmente na área de educação, 

engloba os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e seu reflexo no ensino. No 

que se refere a língua portuguesa, os PCNs vêm apresentar propostas de trabalho 

que valorizam a participação crítica do aluno diante da sua língua e que mostram as 

variedades e pluralidade de uso inerentes a qualquer idioma. 

Entretanto, apesar de algumas ideias que aparecem nos PCNs não serem 

novas – pelo contrário, são objetos de debate há décadas, como é o caso, por 

exemplo, dos pressupostos da Linguística Textual –, a reação dos profissionais de 

educação diante desse material não tem sido das melhores. As críticas, por vezes 

fundamentadas, abarcam desde o caráter dos parâmetros, considerados por alguns 

como impositivo e fora da realidade brasileira, até as teorias linguísticas e 

pedagógicas que norteiam o texto. Nem sempre, porém, os críticos se voltam para o 

texto dos PCNs com o olhar de quem conhece a realidade da sala de aula e as 
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necessidades dos alunos. É nesse aspecto que os PCNs mais podem colaborar na 

formação de cidadãos críticos e conscientes. 

A importância e o valor dos usos da linguagem são determinados 

historicamente, segundo as demandas sociais de cada momento. Atualmente 

existem vários níveis de leitura e escrita. Cabe, portanto, à escola viabilizar o acesso 

dos alunos ao universo dos textos que circulam socialmente, ensinar a produzi-los e 

a interpretá-los. Um exemplo, nas aulas de LP não se ensina a trabalhar com textos 

expositivos, como os utilizados na área de história, geografia, ciências. E nem nas 

próprias matérias tais textos são usados, pois os professores consideram que 

trabalhar com esses escritos, é uma atividade específica da LP. Todas as disciplinas 

têm a responsabilidade de ensinar e utilizar os textos de que fazem uso, mas é a LP 

que tem o papel de fazê-lo de modo sistemático. 

A era digital, em especial com o advento da internet, abriu caminhos e trouxe 

ao homem o acesso a um novo espaço comunicacional. Os desafios enfrentados 

pelo ensinar e aprender são muito mais complexos. Há informações demais, 

múltiplas fontes, visões diferentes de mundo, a sociedade está mais complexa e 

exigindo essa complexidade igualmente. 

A IES (Instituição de Ensino Superior) é a organizadora e certificadora 

principal no processo de ensino aprendizagem do jovem adulto, com a internet e a 

maravilhosa evolução tecnológica no campo educacional, pode-se aprender de 

muitas formas, em lugares diferentes, de formas diferentes, valorizando a interação 

e o aprendizado coletivo e colaborativo. 

As IES precisam repensar todo o processo de ensino e aprendizagem, 

reaprender a ensinar, a estar com os alunos, a orientar atividades, a criar situações 

de aprendizagem a definir o que vale a pena fazer para aprender, compartilhar 

conhecimentos juntos ou separados. Com a internet e outras tecnologias surgem 

novas possibilidades de organização de aulas dentro e fora das faculdades, 

universidades. 

Os professores de Língua Portuguesa, além disso, também devem estar 

atentos às mudanças em relação ao ensino da língua. A aula de português, como 

tradicionalmente concebida, está caindo em ‘desuso’, ao invés de estudar 

Português, os alunos vão aprender através do Português.  
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O Português deve ser usado como instrumento para se aprender história, 

geografia, literatura, retórica, educação física, química, etc. Isso significa que os 

alunos precisam saber, na leitura, produzir sentido “levando em conta os recursos 

linguísticos presentes (no texto) e percebendo sua inter-relação” e, na escrita, “saber 

escolher e usar os recursos linguísticos adequados aos propósitos da interlocução” 

(COSTA VAL, 1998, p.2). 

O computador pode ser de grande ajuda nessa tarefa nada fácil, pois será o 

instrumental que ajudará o professor a propiciar as condições necessárias para os 

estudantes exercitarem a capacidade de procurar e selecionar informação, resolver 

problemas e aprender independentemente (VALENTE, 1989). Ele trouxe uma série 

de novidades, de fazer mais rápido, mais fácil. Mas continua sendo utilizado mais 

como uma ferramenta de apoio ao professor e ao aluno. As atividades principais 

ainda estão focadas na fala do professor e na relação com os textos escritos. 

Na mesma direção a criação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (1996), 

propõe na formação dos professores, além, de outras, permitir que as Tecnologias 

Educacionais alcançassem o atual patamar, o que só foi possível com o avanço 

tecnológico no fim do século XX. 

Rocha (2013) enfatiza que “para entender a mediação da tecnologia nos 

cursos de formação de professores como disciplina ou como instrumentos de apoio, 

é necessário foco de atenção no atual contexto de desenvolvimento tecnológico 

crescente”.  

O computador está presente na sala de aula, para Indezeichak (2007, p.3),  

Não há dúvidas de que o computador é realidade presente na sala de aula. 
O problema hoje é o que fazer com essa tecnologia. Muitos professores não 
sabem usar o computador, portanto, a primeira medida a se tomar é 
aprender a fazer isso. É preciso dominar o que este recurso pode fazer, e 
preciso, pelo menos, ter intimidade com os editores de textos, 
apresentações de slides entre outros tantos bem como estar apto para usar 
a internet. 
 

A internet e as novas tecnologias estão trazendo novos desafios pedagógicos 

para as escolas. Os professores precisam utiliza-las de forma equilibrada e 

inovadora. A compreensão e a utilização das tecnologias de informação e 

comunicação tornaram-se uma exigência na sociedade, assim relata Azevedo 

(2014),  

Atualmente, há uma variedade de ferramentas à disposição do professor no 
sentido de promover a autonomia e a busca constante para o 
aperfeiçoamento do conhecimento, condição impreterível na sociedade em 
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que há uma atualização constante do conhecimento. A utilização das TIC na 
prática tende a permitir ao aluno a descoberta de novos saberes, levando a 
uma maior abrangência do objeto de estudo, e ao professor um ambiente 
propício para uma maior aproximação com aluno num ambiente de troca 
mútua. (AZEVEDO, 2014) 

 

As tecnologias utilizadas nas aulas de Língua Portuguesa abrem para o aluno 

novas possibilidades de compreensão em relação ao objeto de estudo, na medida 

em que a língua é apresentada de forma dinâmica, tornando-a mais próxima da 

realidade do educando. 

De acordo com Rocha (2012), “a busca constante do conhecimento possibilita 

ao professor oferecer aos seus alunos, nessa relação ética-dialógica, o perceber e o 

perceber-se, a criticidade para a transformação social, situando-se como sujeitos 

históricos e politicamente localizados. A formação continuada do professor está 

sendo entendida como meio para a aprendizagem do aluno. Assim, para Libâneo 

(2004) não “resolve muito saber o que saber o que fazer, sem saber o como fazer”.

  

Neste sentido, verificamos às intensas transformações pelas quais a 

sociedade está passando e que estabelecem para a educação novas exigências, as 

quais, por sua vez, solicitam do professor o desenvolvimento de outras 

competências para exercer e responder às novas demandas da sociedade. 

O uso de e-mails, listas, fóruns, chats, home pages dentre outros, são apenas 

alguns dos meios para se utilizar e otimizar a educação e o processo de ensino-

aprendizagem, podendo ser aplicados aos alunos, professores, gestores. Junto a 

toda essa transformação e avanço tecnológico, urgem softwares, gerenciadores de 

cursos on-line e outras plataformas programáveis aplicáveis na educação (PINTO e 

TEIXEIRA, 2000 apud PIMENTA, 2015) 

Na vida do professor essas novas ferramentas vieram para inovar ou 

complementar suas aulas inovando suas didáticas e o ensino-aprendizagem do 

aluno. Ele deve se adaptar a essas inovações e fazer uso constante em sua 

metodologia de ensino. 

Graças ao EAD, hoje, existem diversas formas de um indivíduo chegar ao 

conhecimento. Professores de Língua Portuguesa podem trabalhar com alguns 

mecanismos virtuais para estimular seus alunos: 
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 - Vídeo-Aulas. Atualmente, é possível, sem sair de casa, encontrar um bom 

curso de língua portuguesa online. Procure um que ofereça o conteúdo 

completo e ferramentas complementares, como fóruns de dúvidas ou tutorias 

e materiais escritos.  

 Materiais em PDF. Hoje, podemos classificar o PDF como um gênero 

educacional, que se baseia em um diálogo escrito entre professor e aluno. A 

finalidade desse tipo de material é abordar o conteúdo de maneira objetiva e 

profunda, com a facilidade de ser impresso ou levado a qualquer lugar por 

meio de um tablet.  

 YouTube. É um dos maiores sites de buscas do mundo! Isso porque hoje é 

possível encontrar de tudo em vídeos gratuitos! Use essa ferramenta a seu 

favor! Pesquise por aulas completas e vídeos rápidos de dicas pontuais. Ele 

é um poderoso complemento às videoaulas e aos PDFs, na medida em que 

a atualização no YouTube é constante.  

 Redes Sociais. A decisão de tornar uma rede social uma inimiga ou aliada é 

somente sua! Facebook, Instagram, Twiter, essas ferramentas para 

encontrar muito conteúdo confiável acerca da nossa língua, principalmente 

acerca de dúvidas rápidas, como homônimos e parônimos, entre outros. Há 

professores renomados de língua portuguesa que desenvolvem um trabalho 

respeitável nas redes sociais 

2.5. A linguagem no ambiente virtual. 

 

Já é notável que a escrita e a leitura do mundo virtual invadiram o mundo real 

nos seus vários contextos, inclusive no contexto escolar, influenciando o modo de 

escrever e ler dos alunos. 

Rocha (2014), acredita que “com as novas tecnologias, passamos a contar 

com um ambiente que não imaginávamos existir nas relações humanas, até a 

chegada a nossas vidas, é o ambiente virtual, que veio trazer inúmeras 

possibilidades. É importante que conheçamos alguns aspectos nessa discussão.”  

Demo (2006, p.88) apud Rocha (2014) nos apresenta uma consequência 

desse ambiente virtual, quando diz: “Dentro desse mundo de polêmicas sem fim, vou 

centra-me num tópico que me parece estratégico para repor a importância das 

tecnologias em educação, em especial para educação à distância, que são as 
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oportunidades virtuais”. (Grifo do original). De acordo com os autores, elas são 

possibilidades de haver entre as pessoas uma presença não-física, possibilitando 

interações a distância. 

Segundo Koch (2007, p.7), a linguagem humana foi concebida, na trajetória 

da história, de maneiras diversas: “como representação (“espelho”) do mundo e do 

pensamento; como instrumento (“ferramenta”) de comunicação e como forma 

(“lugar) de ação ou interação”. 

Na primeira concepção, o homem representa o mundo por intermédio da 

linguagem e, assim sendo, a função da língua é representar o pensamento e o 

conhecimento de mundo; a segunda concepção, por sua parte, considera a língua 

como um código por meio do qual um emissor comunica a um receptor 

determinadas mensagens ao passo que a terceira concepção encara a linguagem 

como atividade, como forma de ação interindividual, orientada, de acordo com Kock 

(p.7-8) 

Como lugar de interação que possibilita aos membros de uma sociedade a 
prática dos mais diversos tipos de atos, que vão exigir dos semelhantes 
reações e/ou comportamentos anteriores inexistentes. Trata-se, como diz 
W.Geraldi (1991), de um jogo que se joga na sociedade, na interlocução, e 
é no interior de seu funcionamento que se pode procurar estabelecer as 
regras de tal jogo. 

 

Pode-se ressaltar que a concepção da linguagem como atividade que media 

as relações entre língua e seus usuários e, portanto, enquanto a ação, criou 

condições para o surgimento de uma linguística de discurso, ou seja, uma linguística 

que se ocupa das manifestações linguísticas produzidas por indivíduos concretos 

em situações concretas, sob determinadas condições de produção – uma linguística 

cujo objetivo é descrever e explicar a interação humana por meio da linguagem, ou 

seja, a capacidade que tem o ser humano de interagir socialmente por meio da 

língua, das mais diversas formas e com os mais diversos propósitos e resultados. 

(MOURA, 2009). 

As manifestações linguísticas produzidas no ambiente virtual permitem 

observar que o contato entre alunos e professor, segundo Belloni (1993) apud Moura 

(2009) “tem um efeito de descontextualização (com relação ao mundo local vivido) e 

de recontexualização num mundo globalizado”. Perante essa conjuntura, segundo 

Crescitelli et al. (2002), “o professor deve definir quais os objetivos pretendidos e 
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como fazer para alcança-los, de modo a promover a interação, a constituição de 

cada auno em sujeito de sua aprendizagem e a construção do conhecimento. ” 

Esse processo de interação ocorre por intermédio de textos que, de acordo 

com Bronckart (1999) citado por Moura (2004), são produtos da atividade humana – 

seja em ambientes virtuais ou não – e estão organizados segundo as necessidades 

e os interesses de funcionamento das formações sociais no seio das quais são 

produzidos. A esse respeito, Bronckart (1999, p.72) afirma que 

Sendo os contextos sociais muito diversos e evolutivos, consequentemente, 
no curso da história, no quadro de cada comunidade verbal, foram 
elaborados “modos de fazer” textos, ou diferentes espécies de textos. Essa 
noção de espécie de texto designa todo conjunto de textos que apresentem 
características comuns. A emergência de uma espécie de texto pode estar 
relacionada ao surgimento de novas motivações sociais, pode ser 
consecutiva ao aparecimento de nova circunstâncias de comunicação 
(textos comerciais ou publicitários) ou ao aparecimento de novos suportes 
de comunicação (os artigos de jornal, as entrevistas, radiofônicas ou 
televisuais, etc) 

 

 

De modo semelhante, Crescitelli et.al (2002, p.264) citado por Moura (2004) 

ressaltam que 

A internet é caracterizada pela escrita hipertextual, a qual contempla, em 
sua constituição, inúmeros textos, demandando, portanto, no processo de 
sua escrita e leitura, conhecimentos acerca do texto e da textualidade, bem 
como do modo os indivíduos interagem na e pela linguagem, constituindo-

se como sujeitos ao dizerem algo e ao se posicionarem em relação ao dito. 

 

Dessa maneira, percebe-se que que é imprescindível o desenvolvimento de 

atividades didáticas no ambiente virtual, uma vez que permitem ao docente iniciar o 

processo de modo a focalizar a atenção do aluno sobre o tópico ou problema a ser 

discutido em cada aula. O aluno, por usa vez, no processo de interação não pode ter 

uma postura passiva, ou melhor, de mero receptor de conhecimento, já que o 

resultado a ser auferido na EAD depende da iniciativa individual do aluno e da sua 

capacidade de trabalhar por si próprio, com certa autonomia na construção do 

conhecimento. 
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SEÇÃO 3: DAS ARTICULAÇÕES TEÓRICAS E CONCEITUAIS 

 

3.1 Análise do Discurso – Linha Francesa 

 

 A AD consiste numa corrente desenvolvida majoritariamente na França e que 

trata a língua em seu processo histórico, atende a uma perspectiva não-imanentista 

e não-formal da linguagem e privilegia as condições de produção e recepção textual, 

bem como os efeitos de sentido.  

O lexicólogo Jean Dubois e o filósofo Michel Pêcheux foram os primeiros 

grandes nomes da AD e vislumbravam a possibilidade de sua materialidade permitir 

investigações sobre as relações de poder que se estabeleciam politicamente no 

cenário social da época.  

Narzetti (2010, p. 51) mensura que,  

A análise do discurso francesa jamais constituiu um campo homogêneo. 
Pode-se identificar, no período de sua constituição (década de 60-70), a 
existência de ao menos três linhas de análise do discurso relacionadas, por 
sua vez, a três projetos teóricos distintos:  linha de Michel Pêcheux; a linha 
sociolinguística (desenvolvida por Marcellesi, Gardin e Guespin, dentre 
outros, na França); e, finalmente, a linha de Michel Foucault. Pode-se dizer 
que a AD francesa é o efeito geral dos confrontos e alianças táticas 
ocorridos entre essas três linhas. 

 

 Para essa autora, essas três linhas possuem pontos em que se aproximam e 

pontos em que se afastam radicalmente. As linhas de Pêcheux e da sociolinguística 

se aproximaram, em primeiro lugar, pela incorporação do referencial marxista, o que 

leva a tematizar o discurso pelo viés das classes sociais e da ideologia; em segundo 

lugar, pela importância atribuída à Linguística para dar conta dos discursos. Essa 

convergência, que, como veremos, não significa identidade total de posições, 

estabelece uma enorme distância em relação à linha de Foucault representada pela 

Arqueologia. 

 Contemporâneo de Pêcheux está Michel Foucault, que também busca traçar 

uma linha teórica a respeito do discurso, não necessariamente concorrentes, mas 
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com semelhanças e diferenças. É importante salientar que, as linhas de Pêcheux e 

de Foucault se aproximam quanto a outros pontos: 

As linhas de Pêcheux e de Foucault se aproximam quanto a outros pontos: 
1) na posição de que para dar conta da especificidade dos discursos era 
necessário efetuar uma “mudança de terreno” em relação à Linguística; 2) 
na negação da concepção hermenêutica do sentido; 3) na aversão comum 
ao humanismo teórico vigente nas ciências humanas (o psicologismo, o 
sociologismo e o antropologismo); 4) na ruptura com as filosofias que 
tomam o sujeito como ponto de partida e na opção por uma abordagem em 
que o sujeito aparece como resultado de diferentes processos históricos de 
subjetivação; 5) na aposta de que a análise do discurso poderia servir como 
um instrumento de história das ciências e/ou dos saberes em geral. 
(NARZETTI, 2010, p. 52) 

 

Apesar das semelhanças, eles traçaram caminhos diferentes sobre a análise 

do discurso, segundo Narzetti (2010). Vejamos. Pêcheux: 1) associa o discurso a 

formação ideológica; 2) propõe a Teoria do discurso a partir da articulação entre 

Linguística, materialismo histórico e psicanálise; e 3) remete o estudo a classes 

sociais.  

Enquanto, Foucault (2008) 1) recusa o conceito de ideologia; 2) propõe a 

análise do discurso no interior de uma arqueologia do saber; e 3) remete o estudo à 

constituição do saber. A aliança nesses pontos, situava os projetos de Pêcheux 

(1969) e Foucault à enorme distância do projeto da sociolinguística. 

Como não é nosso propósito revisitar todos os estudos a respeito da AD, 

pontuaremos apenas o que é pertinente para embasar as análises do corpus. 

Portanto, em Pêcheux (1969) discutiremos os conceitos de condição de produção, 

memória e imaginário discursivos. Já em Foucault, pontuaremos as concepções de 

discurso, sujeito, relações de poder, e formação discursiva. 

Importava à AD a investigação do modo como os indivíduos interagiam pela 

linguagem e a descrição das funções que formas linguísticas realizavam em práticas 

discursivas específicas; normalmente institucionais e ligadas ao Estado. Essa 

vertente dos estudos discursivos enfocava a linguagem em seu uso concreto, como 

prática social, e contemplava a produção de sentido do discurso como resultante do 

processo de interação social.  

O grande objetivo da AD era detectar os diferentes processos de reprodução 

social do poder hegemônico através da linguagem – a princípio muito ligado a 

políticas partidárias – e que a fez direcionar suas bases epistemológicas para um 
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foco central – a ideia de que o sujeito não é dono de seu discurso, mas assujeitado 

por ele – constituído por meio de três pilares epistemológicos:  

- O aparelhamento social, estipulado pelo materialismo althusseriano;  

- A intervenção do inconsciente, teorizado pela Psicanálise lacaniana;  

- A convenção social linguística extrínseca ao sujeito, postulada pelo Estruturalismo de 

Saussure. 

3.1.1 O conceito de Discurso 

 

 A expressão análise de discurso tem suscitado uma série de equívocos em 

função da diversidade de significados atribuídos ao termo discurso. Tem sido 

comum uma variedade de campos da Linguística que utilizam a expressão para 

identificar seu objeto de análise. 

Na década de 60, com os estudos de Pêcheux (1969) o estudo da língua por 

ela mesma, até então vigente, começa a se desestabilizar a partir de novas 

propostas teóricas. Surge a preocupação com o funcionamento da linguagem em 

uso, introduzem-se componentes pragmáticos e a dimensão social começa a fazer 

parte do estudo da língua com o objetivo de combater a perspectiva estruturalista 

que vigorava. Esse limiar dá lugar ao surgimento de diferentes práticas sob o rótulo 

de análise de discurso. 

De acordo com Gregolin (1995) “O discurso é um suporte abstrato que 

sustenta os vários Textos (concretos) que circulam em uma sociedade. Ele é 

responsável pela concretização, em termos de figuras e temas, das estruturas 

semio-narrativas.” A autora continua enfatizando e questionando, 

Através da análise do Discurso é possível realizarmos uma análise interna 
(o que este texto diz? Como ele diz?) e uma análise externa (por que este 
texto diz o que ele diz?) (...) A análise vai procurar colocar em relação e o 
campo da língua (suscetível de ser estudada pela Linguística) e o campo da 
sociedade (aprendida pela história e pela ideologia) (GREGOLIN, 1995, p. 
17) 

 

A essa determinação em última instância, Pêcheux (1990) denomina 

“formação ideológica” ou “condições de produção do discurso”. Uma sociedade 

possui várias formações ideológicas, e a cada uma delas corresponde uma 

“formação discursiva” (“o que se pode e se deve dizer em determinada época, em 

determinada sociedade”). (GREGOLIN, 1995, p. 17). 
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Visão diferente de Foucault, que cunhou o nome de Arqueologia2 passa sua 

forma de análise de discursos, ele acredita que o discurso é um conjunto de 

enunciados e ações possíveis com esses enunciados, que quando regidos sob o 

mesmo sistema de dispersão, fazem parte de uma formação discursiva. 

Chamaremos de discurso um conjunto de enunciados, na medida em que se 

apoiem na mesma formação discursiva. Visto que: 

A lei dos enunciados e o fato de pertencerem à formação discursiva 
constituem uma e única mesma coisa; o que não é paradoxal, já que a 
formação discursiva se caracteriza não por princípios de construção, mas 
por uma dispersão de fato, já que ela é para os enunciados não uma 
condição de possibilidades, mas uma lei de coexistência, e já que os 
enunciados, troca, não são elementos intercambiáveis, mas conjuntos 
caracterizados por sua modalidade de existência. (FOUCAULT, 1969, p. 
135). 

 

Na acepção tradicional, o discurso não é uma simples sequência de palavras, 

mas um modo de pensamento que se opõe à intuição.  

Conforme Azevedo (2013) A análise das formações discursivas e de seu 

sistema de positividade em relação ao elemento do saber, concerne somente a 

certas determinações dos acontecimentos discursivos.  Segundo a autora, para 

Foucault (1969, p. 135) “um enunciado pertence a uma formação discursiva, como 

uma frase pertence a um texto, e uma proposição a um conjunto dedutivo”. Pode-se 

então agora, dar sentido a definição do “discurso”. 

A noção de Discurso é empregada como: 

Um conjunto de regras anônimas, históricas sempre determinadas no tempo 
espaço, que definiram em uma dada época, e para uma área social, 
econômica, geográfica, ou linguística dada, as condições de exercício da 
função enunciativa. (FOUCAULT, 1960, p. 43). 

O discurso é uma prática que relaciona a língua com “outras práticas” no 

campo social. Ou seja, as práticas discursivas se caracterizam de algum modo como 

elo entre discurso e prática. Significa afirmar que, este conceito reúne elementos 

tanto da fabricação e ajuste dos discursos – compostos por uma unidade de 

enunciados – quanto da aplicação e produção destes, nas instituições e nas 

relações sociais, definindo assim, um saber, além de determinar funções e formas 

de comportamento numa época. Um modo de pensamento que se opões à intuição. 

(...) certamente os discursos são feitos de signos; mas o que fazem é mais 
que utilizar esses signos para designar coisas. É esse mais que os torna 

                                            
2
 Em 1969, A Arqueologia do Saber, de Michel Foucault, foi lançado. Logo após maio de 68 e no 

limite de sua fase arqueológica, o autor tomou a iniciativa para fazer algo que nunca tinha feito antes. 
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irredutíveis à língua e ao ato da fala. É esse “mais” que é preciso fazer 
aparecer o que é preciso descrever. (FOUCAULT, 1986, p. 56). 

 

O conceito de discurso, compreendendo um conjunto de enunciados que 

ocorrem como performance verbal em função enunciativa, é apresentado 

considerando a ideia de práticas discursivas. Assim, amparado por esse modo de 

analisar os enunciados, considerando-os instáveis, reconhece-os como objeto de 

luta, regulados por uma ordem do dizível, definida no interior de lutas políticas 

Analisando os próprios discursos, nota-se o desfazer dos laços fortemente 

ligados entre as palavras e as coisas, o que implica esse desfeixe é o confronto 

entre a realidade e a língua como práticas que formam o objeto de quem fala, de 

modo que relaciona a pronuncia com o objeto, significação e aos valores de verdade 

destacando um conjunto de regras próprias da prática e das formas de organização.  

Nascemos em um mundo que já é de linguagem e que os discursos já estão 

em prática na sociedade, e nós tornamos sujeitos derivados desses discursos, e que 

em casos pessoais entender uma linguagem implica entender uma nova maneira o 

próprio conhecimento. 

 

3.2  Foucault: Regularidade e dispersão 

 

 A filosofia de Foucault pode ser caracterizada por três fases: arqueológica, 

genealógica e ética. A fase arqueológica do saber inaugura sua ruptura com a 

tradição filosófica, uma tradição de dualidade entre linguagem e discurso.  

O saber representado pelas ciências do homem, e o poder pelas relações 

históricas. E a ética caracteriza-se por um sujeito que é produzido por diferentes 

tipos de saberes, por relações de poder e por relações do sujeito consigo mesmo. 

Tomando a nota feita antes Foucault foi um leitor de Nietszche e seus trabalhos o 

influenciaram contribuindo para os avanços nas pesquisas tomado em consideração 

Foucault valorizou a literatura, precisamente a linguagem literária, como alternativa 

ao homem considerado a priori histórico dos saberes moderno. Tomemos relevância 

a afirmação de Alfredo. 

Seja como for, o que me parece importante é averiguar se as ferramentas 
da arqueologia, da genealogia e das tecnologias do eu – que Foucault 
tomou emprestado de Nietzsche e desenvolveu em suas próprias pesquisas 
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são de fato adequadas e úteis para aquilo que pretendemos fazer em 
nossas investigações e interrogações. (VEIGA NETO, 2004, p. 24) 

  

É de suma importância compreender o surgimento do movimento intelectual 

francês ocorrido na segunda metade da década de 1960. Este movimento surgiu na 

conjuntura política, marcada pela conjunção entre filosofia e prática política, já como 

um campo transdisciplinar, atravessou fronteiras e movimentou o campo das 

ciências humanas, constituindo-se hoje em disciplina transversal caracterizando em 

movimento estrutural francês, que reúne pensadores de diversas áreas das ciências 

humanas, este estruturalismo como método de análise dos acontecimentos, esse 

método consiste em construir modelos explicativos de realidade.  

Foucault foi um dos mais influentes pensadores franceses contemporâneos, 

identificado inicialmente com o estruturalismo do qual sofreu a influência, marcada 

naquela época.  

O estruturalismo é uma construção teórica que fundamentou uma das 

correntes filosóficas que animaram a segunda metade do século XX, compreendida 

como estudos organizacionais e decisivos este estruturalismo não nega as 

condicionantes históricas. Há métodos estruturados na forma de linguagem, 

estruturas discursivas, mitos modernos e literatura.  

Para Azevedo (2010), o estruturalismo fundamenta-se como conceito e 

metodologia. 

Pode-se considerar o estruturalismo como uma das principais correntes do 
pensamento, sobretudo nas ciências humanas, no século XX. O método 
estruturalista de investigação cientifica foi estabelecido pelo linguista suíço 
Ferdinand de Saussurre (1857–1913), que afirma ver na linguagem “a 
predominância do sistema sobre os elementos, visando extrair a estrutura 
do sistema através da análise das relações entre os elementos”. 
(JAPIASSÚ, 1934, p. 96) 

 

 O ponto de partida da linguística de caráter estruturalista é a ideia de que a 

linguagem não pode ser limitada às relações entre as palavras e as coisas, o 

estruturalismo como método de conhecimento científico permanece limitado em 

suas aplicações e parcial a um tratamento do homem como ser social. Este 

movimento permitiu pensar e expor reflexões sobre a linguagem.  

Essa relação se dá no campo da linguística, estudo das estruturas da 

linguagem como sistema dotado de princípios internos e transformação, das 
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relações entre a linguagem e os outros sistemas de signos e símbolos ou outros 

sistemas de comunicação.  

Em Foucault a linguagem torna-se um conceito filosófico importante na 

medida em que, a partir do pensamento moderno, passa a considerá-la como 

elemento estruturador da relação do homem com o real, radicaliza o estruturalismo 

ao historicizar a ilusão contida na ideia de que o homem é o sujeito de sua própria 

história, o autor se desloca das epistemes3 para as práticas discursivas. 

Foucault discorre pormenorizadamente sobre as noções de história continua e 

descontínua e ao ler sobre a história necessitamos de uma interpretação, pois o 

filósofo faz filosofia investigando a história, considerando seu duplo papel: 

indispensável para a análise (a priori histórico) dos discursos e como material 

produzido pelas relações entre saber e poder. 

A definição de todo seu método se construirá no conceito do que é o discurso, 

o enunciado e o saber. Arqueologia é o método, utilizado por ele, para desvendar 

como o homem constrói sua própria existência; é ela que permite analisar as redes 

de relação entre o discurso e os outros, (entende-se por ‘outros’, as instituições, os 

acontecimentos políticos, as práticas e os processos econômicos.). Dessa forma, 

(...) em nossos dias, a história é o que transforma documentos em 
monumentos e que desdobra, onde se decifravam rastros deixados pelos 
homens, onde se tentava reconhecer em profundidade o que tinham sido, 
uma massa de elementos que devem ser isolados, agrupados, tornados 
pertinentes, inter-relacionados, organizados em conjuntos. Havia um tempo 
em que a arqueologia, como disciplina dos monumentos mudos, dos rastros 
inertes, dos objetos sem contexto e das coisas deixadas pelo passado, se 
voltava para a história e só tomava sentido pelo restabelecimento de um 
discurso histórico; que poderíamos dizer, jogando um pouco com as 
palavras, que a história, em nossos dias, se volta para a arqueologia – para 
a descrição intrínseca do monumento. (FOUCAULT, 1987, p. 8) 

 

O enfoque arqueológico supõe descrição como um campo anônimo cuja 

configuração defina o lugar possível dos sujeitos falantes. Nesta perspectiva, os 

sujeitos e objetos não existem a priori, são construídos discursivamente sobre o que 

se fala sobre eles. A arqueologia procura compreender o sentido do discurso em sua 

dimensão de acontecimentos, considerando-o no tempo, na história e no espaço.  

                                            
3
 O termo grego episteme, que significa ciência, por oposição a doxa (opinião) e a techné (arte, 

habilidade), foi reintroduzido na linguagem filosófica por Michel Foucault com um sentido novo, para 
designar o “espaço” historicamente situado onde se reparte o conjunto de enunciados que se referem 
a territórios empíricos constituindo o objeto de um conhecimento positivo (não científico). Fazer a 
arqueologia dessa episteme é descobrir as regras de organização mantidas por tais 
enunciados.(JAPIASSÚ, 1934, p. 87). 
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O discurso é, então, segundo Foucault, 

um conjunto de enunciados, na medida em que se apoiem na formação 
discursiva; [...] é constituído de um número limitado de enunciados para os 
quais podemos definir um conjunto de condições de existência. [...] é, de 
parte a parte, histórico – fragmento de história, unidade e descontinuidade 
na própria história, que coloca o problema de seus próprios limites, de seus 
cortes, de suas transformações, dos modos específicos de sua 
temporalidade [...].  (FOUCAULT, 1987, p. 132) 

 

As palavras e os textos, nesse sentido, por mais que se pareça com outros, 

nunca serão idênticos aos que o procedem. Pois, “os discursos devem ser tratados 

como práticas descontínuas, que se cruzam por vezes, mas também se ignoram ou 

se excluem” (FOUCAULT, 1996, p.  53). Para Foucault, então, o discurso é definido 

como um conjunto de enunciados regulados numa mesma formação discursiva. 

A formação discursiva apresenta-se como um conjunto de enunciados que 

não se reduzem a objetos linguísticos, tal como as proposições, atos de fala ou 

frases, mais submetidos a uma mesma regularidade e dispersão na forma de uma 

ideologia, ciência, teoria, etc.  

Essa noção, presente na obra de Foucault, é derivada do paradigma marxista 

formação social, formação ideológica, e a partir daí formação discursiva. Haja vista, 

que o que foi definido como “formação discursiva” esconde o plano geral das coisas 

ditas no nível específico dos enunciados. 

Segundo Veiga-Neto (2003), o enunciado é um tipo especial de ato discursivo 

porque se separa dos contextos locais e dos significados cotidianos para construir 

um campo de sentidos que devem ser aceitos seja por seus efeitos de verdade, pela 

função daquele que o enunciou ou pela instituição que o acolhe. Assim, 

considerando que o sujeito é produzido discursivamente em um determinado lugar e 

tempo, é preciso empreender “a descrição dos enunciados que nesse tempo e lugar 

se tornam verdade, fazem-se práticas cotidianas e interpelam sujeitos, produzem 

felicidades e dores, rejeições e acolhimentos, solidariedades e injustiças” (FISCHER, 

2003, p. 378). 

As análises da pesquisa foram tentativas de descrever, a partir dos quatros 

elementos sugeridos por Foucault (2012) e sistematizados por Fischer (2001), os 

enunciados que circulam em uma instituição privilegiada de produção de 

subjetividades - a escola.  
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O que importa na análise dos enunciados proposta por Foucault é que sua 

função se caracteriza por um referencial, um sujeito, um campo associado e uma 

materialidade específica. Foucault (2012, p. 110) argumenta que “[...] é preciso 

saber a que se refere o enunciado, qual é seu espaço de correlações, para poder 

dizer se uma proposição tem ou não um referente [...]” (p. 108). Nesse sentido, um 

enunciado sempre se relaciona a alguma coisa que Foucault chama de correlato do 

enunciado e define como “[...] um conjunto de domínios em que tais objetos podem 

aparecer e em que tais relações podem ser assinaladas [...]” 

Em resumo, as formações discursivas seriam, pois, essa regularidade que 

pode ser descrita no caso em que, entre os enunciados, vislumbre-se o 

funcionamento de um sistema de dispersão, sistema esse que compreende “[...] os 

objetos, os tipos de enunciação, os conceitos, [e] as escolhas temáticas” (2008, 

p.43) e a partir do qual se é possível conceber “[...] uma ordem, correlações, 

posições e funcionamentos, transformações” (FOCAULT,2008, p.43). 

Esta linha de análise do discurso toma o enunciado como unidade, 

estabelecendo correlações com outros enunciados a que pode estar ligadas, visa 

encontrar as regularidades dos enunciados, seu aparecimento histórico. Sua 

materialidade ocorre na estrutura verbal e não-verbal. As práticas discursivas 

regulam a ordem do discurso, pontuando o que pode ser dito e que nem tudo pode 

ser dito. 

 Segundo Foucault (2010, p.205), “[...] não há saber sem uma prática 

discursiva definida, e toda prática discursiva pode definir-se pelo saber que ela 

forma”. Carlos (2002, p.100), compartilha desse entendimento ao afirmar que “[...] o 

conhecimento não só pode ser visto, mas, efetivamente entendido, como também 

constituído discursivamente”. Nesse sentido ele (Ibidem, p.100), defende que “[...] o 

discurso se configura, também, como objeto de conhecimento, ou seja, como alvo 

de análise, de debate e de investigação”. 

Neste aspecto, o discurso é constituído por um conjunto de enunciados, e sua 

análise se dá através da descrição, se preocupa das coisas ditas, escritas ou 

pronunciadas.  

Foucault (2010, p.108), descrever uma formulação enquanto enunciado não 

consiste em analisar as relações entre o autor e o que ele disse (ou quis dizer, ou 

disse sem querer); mas em determinar qual é a posição que pode e deve ocupar 
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todo indivíduo para ser seu sujeito. Para esse estudioso (Ibidem, p.163), o aspecto 

fundamental da análise do discurso é que todo “[...] enunciado é portador de certa 

regularidade e não pode dela ser dissociado”.  

Foucault (2010) cria uma história de diferentes modos pelos quais os seres 

humanos tornam-se sujeitos, efeitos da linguagem. E para entender o Sujeito como 

indivíduo social, é necessário percorrer em seu trajeto histórico a atividade 

“arqueológica”. 

O sujeito não é, para Foucault, um alguém atravessado pelo discurso, mas 

sim uma posição com ações possíveis definidas pelo discurso. O sujeito que pode 

tomar posições para agir dentro do discurso é um indivíduo indiferente que, ao 

ocupar esta posição de sujeito do discurso, tem limites para estabelecer relações 

com outros sujeitos do discurso. 

 

3.2.1 A dispersão no sujeito e no discurso 

 

Gostaríamos agora de discorrer brevemente como Foucault concebe a 

dispersão no sujeito e no discurso desse sujeito.  

A noção de enunciado em Foucault é contraposta à ideia de proposição e de 

frase e concebida como unidade elementar responsável pela formação do discurso. 

Foucault (1969) enumera quatro características constitutivas do enunciado: a 

relação do enunciado com o seu “referencial”, isto é, aquilo sobre o que o enunciado 

enuncia; a existência de um domínio ou seja, todo enunciado está associado a uma 

série ou a um conjunto de enunciados, desempenhando um papel no meio dos 

outros, apoiando-se neles e se distinguindo deles; o enunciado enquanto objeto; e 

por último, a que diz respeito à relação do enunciado com o seu sujeito, 

característica que mais nos interessa devido à importância desta ideia para nosso 

trabalho. 

De acordo com Brandão (1993), Foucault ocupa a vertente oposta à da 

concepção idealista do sujeito que, interpretado como o fundador do pensamento e 

do objeto pensado, enxerga a história como um processo sem ruptura em que os 

elementos são introduzidos continuamente no tempo concebido como totalização. 

Uma vez que rompe com a concepção do sujeito enquanto instância fundadora da 

linguagem, o filósofo propõe uma nova visão da história como ruptura e 
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descontinuidade e onde não há lugar para um projeto divino ou humano. Passa a 

atribuir à instância singular do discurso uma posição privilegiada, em que a matéria 

de uma análise histórica descontínua se realiza no discurso, sem referência à ação 

diretora que o fim exerce sobre os meios ou a subjetividade fundadora. 

Foucault (1969) defende que, descrever uma formulação enquanto enunciado 

não consiste em analisar as relações entre o autor e o que “ele diz”, “quis dizer” ou 

“disse sem querer”, mas em determinar qual é a posição discursiva que pode e deve 

ocupar todo indivíduo para ser o sujeito das operações de significação que os 

enunciados viriam manifestar na superfície do discurso. 

 

Michel Foucault, a princípio, apresenta suas hipóteses norteadoras. Em 

primeiro lugar, ele tentou comprovar que os enunciados, diferentes em sua forma, 

dispersos no tempo, formavam um conjunto quando se referiam a um único e 

mesmo objeto. Porém, ao aplicar este postulado a unidade do objeto “loucura”, se 

viu impedido de individualizar um conjunto de enunciados e estabelecer entre eles 

uma unidade. Assim, Foucault compreendeu que para individualizar um conjunto de 

enunciados era imprescindível descrever a dispersão, apreender interstícios, medir 

distâncias, ou seja, formular uma lei de repartição (FOUCAULT, 2008, p. 36-37).  

Em segundo lugar, Michel Foucault postula que a ciência médica, a partir do 

século XIX, se caracterizava menos por seus objetos ou conceitos do que por um 

certo estilo, um certo caráter constante da enunciação. Foucault objetiva definir um 

grupo de relações entre enunciados. Porém, concluiu que a unidade não se 

fundamenta em uma determinada forma de enunciados, mas, sim, no conjunto de 

regras que tornaram possíveis, simultânea ou sucessivamente, descrições 

puramente perceptivas e, ainda, observações tornadas mediadas por instrumentos, 

protocolos de experiências de laboratórios, cálculos estatísticos, constatações 

epidemiológicas ou demográficas, regulamentações institucionais, prescrições 

terapêuticas (FOUCAULT, 2008, p. 38-39).  

Com isso, Foucault compreendeu que seria preciso caracterizar e 

individualizar a coexistência de cada um desses enunciados, mesmo que dispersos 

e heterogêneos.  

Em terceiro lugar, Foucault verifica a possibilidade de estabelecer grupos de 

enunciados determinando-lhes o sistema dos conceitos permanentes e coerentes a 
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eles relacionados, entretanto, logo compreende que a unidade discursiva pode ser 

descoberta na emergência simultânea ou sucessiva, no afastamento, na distância 

que separa os conceitos e em sua incompatibilidade. 

Assim, Michel Foucault em vez de buscar uma arquitetura de conceitos gerais 

e abstratos que explicariam todos os outros, procura analisar a emergência e a 

dispersão desses mesmos conceitos.  

Em quarto lugar, Michel Foucault trata da identidade e persistência dos 

temas, objetivando problematizar princípios de individualização de um discurso. 

 “Não seria mais indicado buscá-los na dispersão dos pontos de escolha 
que ele deixa livres? Não seriam as diferentes possibilidades que ele abre 
no sentido de reanimar temas já existentes, de suscitar estratégias opostas, 
de dar lugar a interesses inconciliáveis, de permitir, com um jogo de 
conceitos determinados, desempenhar papéis diferentes? Mais do que 
buscar a permanência dos temas, das imagens e das opiniões através do 
tempo, mais do que retraçar a dialética de seus conflitos para individualizar 
conjuntos enunciativos, não poderíamos demarcar a dispersão dos pontos 
de escolha e definir, antes de qualquer opção, de qualquer preferência 
temática, um campo de possibilidades estratégicas?” (FOUCAULT, 2008, p. 
41)  

 

Michel Foucault (2008, p. 42-43) entende que as quatro hipóteses 

norteadoras e as tentativas acima elencadas fracassaram. Assim, ele chega à 

conclusão que para se tratar das formações discursivas é imprescindível descrever 

sistemas de dispersão 4entre os elementos do discurso, pesquisar se existe 

regularidade 5entre eles em vez de reconstituir cadeias de inferência ou estabelecer 

quadros de diferenças. Nos casos em que entre certo número de enunciados existir 

semelhante sistema de dispersão e ainda for detectada uma regularidade, segundo 

Michel Foucault, foi encontrada uma formação discursiva. 

O autor ainda chama as condições em que os elementos de uma formação 

discursiva estão submetidos de regras de formação. Assim sendo, Foucault discute 

a formação dos objetos, das modalidades enunciativas, dos conceitos e das 

estratégias. 

Desta forma, ele propõe que o discurso não é atravessado pela unidade do 

sujeito e sim pela sua dispersão, dispersão decorrente das várias posições 

                                            
4
 Para Foucault (2008, p. 42) os elementos do discurso não se organizam como um edifício 

progressivamente dedutivo, nem como um livro sem medida que se escreveria pouco a pouco, nem 
como a obra de um sujeito coletivo 
5
 Foucault (2008, p. 42) entende regularidade como uma ordem em seu aparecimento sucessivo, 

correlações em sua similaridade, posições assinaláveis em um espaço comum, funcionamento 
recíproco, transformações ligadas e hierarquizadas. 
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discursivas possíveis de serem assumidas pelo sujeito no discurso: “as diversas 

modalidades de enunciação em lugar de remeter à síntese ou à função unificante do 

sujeito, manifestam a sua dispersão”. (BRANDÃO, 1993. p.69) 

 

 

 

 

 

 

 

4. ANÁLISES DAS REGULARIDADES, DISPERSÕES, RESISTÊNCIAS E 

IDEOLOGIAS DISCURSIVAS DE PROFESSORES DE L.P. QUE ATUAM NA EAD. 

 

Para Foucault, (1996) a análise enunciativa ainda precisa se dirigir a formas 

específicas de acúmulo. Nesse sentido, é importante observar que, para analisar os 

enunciados, é preciso levar em conta a existência de uma memória, de um conjunto 

de já-ditos. Assim, qualquer sequência discursiva da qual nos ocupemos poderá 

conter informações já enunciadas.  

Nesse contexto, Foucault, (1996) sugere que o sujeito é constituído por meio 

de uma rede de discursos de saber e de relações de poder. O sujeito é considerado 

uma construção que ocorre no e pelo discurso e que envolve as relações de poder 

que ele normaliza e tem como objetivo conduzir condutas.  

Operar com esse tipo de análise implicou saber como determinados discursos 

vão se configurando em meio a relações de poder e questionar sobre as condições 

de possibilidade a partir das quais determinados discursos concorrem para o 

exercício do poder e a produção de subjetividades.  

A respeito dessa produção que se dá discursivamente e em meio a relações 

de poder, procuramos apreender o enunciado em seu poder de afirmar e de 

constituir “[...] domínios de objetos, a propósito dos quais se poderia afirmar ou 

negar proposições verdadeiras ou falsas [...]” (FOUCAULT, 1996, p. 70). 

A proposta nesta seção, é registrar as formações imaginárias regulares que 

os entrevistados, por questionários via e-mail fizeram pelo objeto do discurso. 
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As escavações empreendidas na ordem discursiva investigada possibilitaram 

constatar a presença de uma série de enunciados sobre os conhecimentos prévios, 

a aprendizagem mecânica, a disposição do aluno em aprender, a leitura de mundo e 

a passividade do educando. Face aos critérios de análise já mensurados, 

procederemos com a observância de regularidades, dispersões, ideologias e 

resistências presentes nos discursos dos sujeitos. Nossas análises ocorrerão em 

três eixos discursivos, difundidos no questionário eletrônico, sendo eles: a) Tutoria 

de Língua Portuguesa e o aluno no processo de ensino e aprendizagem na EAD; b) 

A Língua Portuguesa e as tecnologias digitais e c) o processo de avaliação de 

Língua Portuguesa no EAD. Faremos a identificação dos sujeitos entrevistados em 

A, B, C, D e E, que aparecerão com seus discursos através dos sub-eixos, 

elencados a seguir: 

Quadro 03 – Demonstrativo de eixos e sub-eixos a serem analisados 

 

Eixo Sub-eixo Critérios de Análise 

Tutoria de L.P. e aluno 
no processo de ensino e 
aprendizagem 
 

Fluxo de procura de 
alunos para 

esclarecimento de 
conteúdos 

 
Recorrência de 

dificuldades de conteúdos 
 

 

 

 

 

 

 

Formações discursivas 

(regularidades e 

dispersões); Ideologias e 

resistências. 

A L.P. e as tecnologias 
digitais 

Avaliação de benefícios do 
uso da tecnologia no 

ensino 
 

Avaliação de dificuldades 
do uso da tecnologia no 

ensino 
 
 

O processo de avaliação 
de L.P. no EAD 

As diferenças dos 
métodos avaliativos do 

EAD x presencial 
 

As diferenças dos 
desempenhos dos alunos 

EAD x presencial 
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Figura 04 – Quadro de respostas do fluxo de procura de alunos para esclarecimento 
de conteúdos 

 
 

 

Fonte: Organizado pela autora da dissertação 

 
 Quanto a formação discursiva elencada nessa resposta, a regularidade se 

abriga em “não procura”, ou seja, os alunos do ensino à distância, como 

mencionamos, demonstram uma maior habilidade autônoma de consultar conteúdos 

na própria internet por meio de vídeos e leituras complementares. Quanto a 

dispersão, elencamos a resposta “uma vez por semana”. A formação discursiva 

apresenta-se como um conjunto de enunciados que não se reduzem a objetos 

linguísticos, tal como as proposições, atos de fala ou frases, mais submetidos a uma 

mesma regularidade e dispersão na forma de uma ideologia, ciência, teoria, etc. 

Essa noção, presente na obra de Foucault, é derivada do paradigma marxista 

formação social, formação ideológica, e a partir daí formação discursiva. Haja vista, 

que o que foi definido como “formação discursiva” esconde o plano geral das coisas 

ditas no nível específico dos enunciados. 

 Em um outro momento, o segundo questionamento nosso lançado aos 

sujeitos, foi assim constituído: Em relação aos conteúdos, quais são as 

dificuldades mais recorrentes? Os resultados se dividiram em: a) regras 

gramaticais; b) produção textual e c) dificuldades com uso do ambiente virtual. 

Vejamos os dados: 
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Figura 05– Quadro de respostas da Recorrência de dificuldades de conteúdos 
 
 
 

 

Fonte: Organizado pela autora da dissertação 

 
 Quanto a formação discursiva elencada nesta resposta, a regularidade se 

abriga em produção textual e dificuldades com uso do ambiente virtual. A 

produção textual no ensino a distância, é motivada sobretudo pela participação em 

fóruns de debates de conteúdos. Na modalidade EAD, o aluno não exerce a prática 

da escrita, principalmente por responder provas objetivas, com correções 

eletrônicas. É natural que o aluno do ensino superior, ao se deparar com uma 

linguagem acadêmica, sinta dificuldades em produzir textos e é aí a morada de um 

desafio que nos propomos a discutir em debates outros: não seria vantajoso um 

repensar de atividades que permitam o fortalecimento da leitura e produção textual 

na EAD? Outra regularidade de respostas é a recorrência do professor em ter que 

sanar dificuldades do aluno no uso do ambiente virtual de aprendizagem. 

Como as disciplinas de linguagem, comunicação, português instrumental, redação 

empresarial, etc, constituem a grade inicial do curso, os alunos ainda “novatos” no 

ensino a distância, não demonstram familiaridade com os aspectos da sala virtual. O 

professor tutor de Língua Portuguesa, então, desenvolve esse papel de acolhimento 

e explanação de navegação inicial.   

 Quanto à dispersão, estão as dúvidas de regras gramaticais. Essa baixa 

incidência se frutifica de um esforço das instituições de ensino superior da EAD em 

não desenvolver conteúdos normativos, mas sim conteúdos que abarquem um 

conhecimento plurilinguista, prezando pela formação sociolinguística de ordem 

identitária e cultural.   
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 Finalizamos esse levantamento da relação do grupo: “tutor e aluno” nos 

apoiando no que Foucault objetiva ao definir um grupo de relações entre 

enunciados. Essa unidade de relações para Foucault, não se fundamenta em uma 

determinada forma de enunciados, mas, sim, no conjunto de regras que tornaram 

possíveis, simultânea ou sucessivamente, descrições puramente perceptivas e, 

ainda, observações tornadas mediadas por instrumentos, protocolos de experiências 

de laboratórios, cálculos estatísticos, constatações epidemiológicas ou 

demográficas, regulamentações institucionais, prescrições terapêuticas 

(FOUCAULT, 2008, p. 38-39).  

Com isso, Foucault compreendeu que seria preciso caracterizar e 

individualizar a coexistência de cada um desses enunciados, mesmo que dispersos 

e heterogêneos.  

  

 
 
4.2 Resultados do eixo: A L.P. e as tecnologias digitais 

 

Nesse eixo, procuramos detectar a posição dos sujeitos na relação da língua 

portuguesa e as tecnologias digitais. Para isso, em um primeiro momento, lançamos 

a seguinte pergunta: Na sua opinião, como o uso da tecnologia facilita o 

processo de ensino de Língua Portuguesa? Comente. Vejamos as respostas que 

apareceram, no quadro que elaboramos a seguir: 
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Quadro 04 – Respostas dos sujeitos sobre a avaliação de benefícios do uso da 
tecnologia no ensino de L.P. 

 
 

PROFESSOR RESPOSTA 

PROFESSOR 

A 

Nem sempre, pois as vezes um corretor impede que as pessoas 

saibam como sanar as dúvidas e dificuldades na escrita. 

 

PROFESSOR 

B 

Flexibilidade e otimização de tempo. 

 

PROFESSOR 

C 

As tecnologias são ferramentas essenciais para o processo de 

ensino e aprendizagem na contemporaneidade. As tecnologias 

permitem que o aluno possa encontrar comodidade de tempo para 

estudarem e também facilita o acesso daquele aluno de regiões 

distantes dos grandes centros - deficientes de IES na localidade - na 

inserção ao ensino superior. 

 

PROFESSOR 

D 

Facilita no interesse dos alunos ao aprendizado dinâmico. 

PROFESSOR 

E 

A tecnologia por si só, imprime uma linguagem ambígua. 

Constatamos isso, por possuir todos tipos de linguagens. Um 

ambiente virtual direcionado aos estudos de língua materna, deve 

prevalecer um domínio mediano para interpretar e vencer certas 

barreiras propostas nesse ambiente tecnológico. O EAD para além 

da L.P. oferece cursos gratuitos de todos as áreas. 

Fonte: Organizado pela autora da dissertação 

  

 A regularidade discursiva, nesse sub-eixo, nos aponta para a noção de que o 

aluno dispõe de uma certa flexibilização de horário e de tempo para efetivar seus 

estudos. Podemos comprovar essas afirmações pelo o que mencionaram os 

professores B “flexibilidade e otimização do tempo” e C “...encontrar comodidade de 

tempo para estudarem”. Essa regularidade pode ser descrita no caso em que, entre 
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os enunciados, vislumbre-se o funcionamento de um sistema de dispersão, sistema 

esse que compreende “[...] os objetos, os tipos de enunciação, os conceitos, [e] as 

escolhas temáticas” (2008, p.43) e a partir do qual se é possível conceber “[...] uma 

ordem, correlações, posições e funcionamentos, transformações” (FOCAULT,2008, 

p.43).    Quanto aos processos dispersivos, os enunciados configurados nessa ótica, 

são os dos trechos dos professores – A, D e E. Dentre eles, o sujeito D mensura que 

a tecnologia “facilita no interesse dos alunos ao aprendizado dinâmico”. Os 

enunciados extraídos dos sujeitos A e E, elencados a seguir, se configuram também 

como dispersão, e significam em atos ideológicos e resistentes. Vejamos: “Nem 

sempre, pois as vezes um corretor impede que as pessoas saibam como sanar as 

dúvidas e dificuldades na escrita” (PROFESSOR A). Nesse enunciado, é possível 

visualizar que o sujeito não atende ao chamado da pergunta, ou seja, silencia e 

apaga o que é de fato solicitado, e nesse ato de silenciamento, há também o 

significar. Isso ocorre, pois, o silêncio 

 
é assim a “respiração” da significação; um lugar de recuo necessário para 
que se possa significar, para que o sentido faça sentido. Reduto do 
possível, do múltiplo, o silêncio abre espaço para o que não é “um”, para o 
que permite o movimento do sujeito. (ORLANDI, 2007, p.13). 

 

 Dessa forma, o sujeito desse enunciado, ao silenciar, inscreve-se em ato 

de resistência, principalmente, quanto ao uso sociolinguístico e pluricultural da 

língua, uma vez que ele – o sujeito - se filia ao ato “guardião” de retirar dúvidas da 

gramática normativa, “rifando” a possibilidade do aluno saber utilizar a norma 

padrão, apenas pelo fato da possibilidade de utilização do corretor ortográfico 

automático nos aplicativos de computador e internet.   

  O enunciado do sujeito E, foi assim construído: a tecnologia por si só, imprime 

uma linguagem ambígua. Constatamos isso, por possuir todos tipos de linguagens. 

Um ambiente virtual direcionado aos estudos de língua materna, deve prevalecer um 

domínio mediano para interpretar e vencer certas barreiras propostas nesse 

ambiente tecnológico. O EAD para além da língua portuguesa oferece cursos 

gratuitos de todos as áreas. (PROFESSOR E). Nesse discurso, é possível 

vislumbrar que o sujeito não atende ao chamado da pergunta, ou seja, também 

silencia e apaga o que é de fato solicitado. O sujeito atenta que a tecnologia imprime 

uma linguagem ambígua, talvez de resistência, e também estende sua aplicabilidade 

para outros cursos, além de L.P. provavelmente voltados a atividades de extensão. 
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As formações discursivas de A e E, nesse sub-eixo de análises, se inscrevem em 

uma materialidade ideológica. Pantoni (2004) cita Pêcheux para afirmar que a 

materialidade ideológica só é possível de ser apreendida a partir da materialidade 

linguística, que aparece nas formações discursivas; dizendo de outro modo, que 

aparece no dizer concreto de cada sujeito. Segundo o autor (1988), a modalidade 

particular do funcionamento da instância ideológica consiste justamente 

nesse assujeitamento ideológico que conduz cada pessoa a acreditar que, a partir 

de sua livre vontade, pode se colocar, sob a forma discursiva, no lugar de uma ou 

outra classe social, antagonistas no modo de produção. 

Em um outro momento, o segundo questionamento nosso lançado aos 

sujeitos, foi assim constituído: De que forma o uso de tecnologia dificulta o 

processo de ensino de Língua Portuguesa? Comente. Vejamos as respostas que 

apareceram, no quadro que elaboramos a seguir: 

 
Quadro 05 – Respostas dos sujeitos sobre a Avaliação de dificuldades do uso da 

tecnologia no ensino de L.P. 
 

 

PROFESSOR RESPOSTA 

PROFESSOR 

A 

O contato virtual não permite corrigir os erros gramaticais, como 

são sanados no dia a dia do modo presencial. 

PROFESSOR 

B 

Comodismo por parte dos alunos, acabam não realizando 

pesquisas de verdade. 

PROFESSOR 

C 

A falta de compromisso com a pesquisa e a escrita acadêmica, 

notadamente deficitária nos fóruns avaliativos. 

PROFESSOR 

D 

Dificulta no processo de formação da opinião própria e, 

principalmente, na escrita e leitura. 

PROFESSOR 

E 

Dificulta quando o aluno não tem acesso ao computador e a 

internet em casa. 

Fonte: Organizado pela autora da dissertação 

 
 Nos aponta como regularidade discursiva, entre os sujeitos, que o uso da 

tecnologia no ensino de Língua Portuguesa, dificulta o processo de pesquisa e 

compromete a escrita e a leitura acadêmica. Podemos vislumbrar isso, nos 

discursos dos professores B, C e D. Para o sujeito B, a tecnologia em L.P causa 
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“comodismo por parte dos alunos, acabam não realizando pesquisas de verdade”. 

Para C, as tecnologias causam “falta de compromisso com a pesquisa e a escrita 

acadêmica, notadamente deficitária nos fóruns avaliativos”. Finalmente, para D, a 

internet “dificulta no processo de formação da opinião própria e, principalmente, na 

escrita e leitura”. Entre essas regularidades, há relatos dispersos ideológicos de 

“comodismo por parte de alunos” e “a falta de compromisso”, juízo de valor dos 

sujeitos professores sobre os sujeitos alunos na utilização da internet para fins de 

ensino de L.P., o que podemos considerar como atos de resistência às dinâmicas 

tecnológicas no processo de ensino e aprendizagem.  

Isso significou discursivamente, pois, partir da noção de que o discurso é um 

lugar de luta permanente é considerar, que o discurso não pode ser visto apenas 

como um conteúdo representado por um sistema de signos, mas como “[...] práticas 

que formam sistematicamente os objetos de que fala [...]” (FOUCAULT, 2012, p. 

60). 

Para Foucault, as palavras e as coisas se relacionam de maneira complexa, 

porque essa relação é histórica, está repleta de construções e interpretações e 

perpassada por relações de poder. É preciso, então, descrever a dispersão dos 

acontecimentos discursivos “[...] através dos quais, graças aos quais e contra os 

quais [...]” (GREGOLIN, 2007) se estabelecem os regimes de verdade. 

 Dispersos também foram os discursos dos sujeitos A e E. A, mais uma vez, 

demonstrou sua filiação ideológica ao ensino da gramática normativa, ao 

enunciar que “o contato virtual não permite corrigir os erros gramaticais, como são 

sanados no dia a dia do modo presencial”. Esse também é um relato de 

resistência ao uso de ferramentas tecnológicas. Para o sujeito E, ficam 

afetados no processo os alunos que “não tem acesso ao computador e a internet 

em casa”. Válido comentar, que os discentes que não possuem esse material 

tecnológico em suas residências, podem utilizar das ferramentas em polos de 

apoio presencial. Essas dispersões, se abrigam na formação discursiva, que 

apresenta-se como um conjunto de enunciados que não se reduzem a objetos 

linguísticos, tal como as proposições, atos de fala ou frases, mais submetidos a 

uma mesma regularidade e dispersão na forma de uma ideologia, ciência, teoria, 

etc.  
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Essa noção, presente na obra de Foucault, é derivada do paradigma marxista 

formação social, formação ideológica, e a partir daí formação discursiva. Haja vista, 

que o que foi definido como “formação discursiva” esconde o plano geral das coisas 

ditas no nível específico dos enunciados. 

 

4.3 Resultados do eixo: O processo de avaliação de L.P. no EAD 

 

Neste eixo, procuramos detectar a posição dos sujeitos na relação da língua 

portuguesa, as tecnologias digitais X o modelo presencial e o processo avaliativo. 

Para isso, em um primeiro momento, lançamos a seguinte pergunta: O processo 

avaliativo de LP no ensino à distância é diferente do presencial? Comente. 

Vejamos as respostas que apareceram, no quadro que elaboramos a seguir: 

 

Quadro 06 – Respostas dos sujeitos sobre as diferenças dos métodos avaliativos do 
EAD x presencial 

 

PROFESSOR RESPOSTA 

PROFESSOR 

A 

Não, mas no ensino a distância, a interpretação e o modo de 

aprendizagem – autônomo – geram resultados inferiores ao 

presencial 

PROFESSOR 

B 

Não. Os alunos fazem avaliação presencial. 

PROFESSOR 

C 

Não. Os alunos vão até ao polo presencial para realizarem as 

provas, que valem mais pontos. 

PROFESSOR 

D 

Não, os alunos participam de trabalhos e provas, igual no 

presencial. 

PROFESSOR 

E 

Não. O sistema é o mesmo que o presencial: dois pontos de 

participação; três pontos de atividades; e cinco pontos de prova. 

Fonte: Organizado pela autora da dissertação 

 

 A regularidade discursiva, nesse sub-eixo, nos aponta para a noção de que o 

aluno do ensino a distância e do ensino presencial, não encontram diferenças nos 

métodos avaliativos. Dos cinco enunciados analisados, quatro apontam para um 

mesmo direcionamento da pergunta, são eles: B, C, D e E. Para o sujeito B: “os 
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alunos fazem avaliação presencial”, para o C: “os alunos vão até ao polo presencial 

para realizarem as provas, que valem mais pontos”, para D: “os alunos participam de 

trabalhos e provas, igual no presencial” e para E: “o sistema é o mesmo que o 

presencial: dois pontos de participação; três pontos de atividades; e cinco pontos de 

prova”. Nesse método arqueológico, ao encontrarmos essa regularidade nesse sub-

eixo, devemos mensurar que a arqueologia não traça hierarquias de valor. Seu 

objetivo é estabelecer a regularidade dos enunciados, “designa, para 

qualquer performance verbal (extraordinária ou banal, única em seu gênero ou mil 

vezes repetida), o conjunto das condições nas quais se exerce a função enunciativa 

que assegura e define sua existência”6. As invenções não são do interesse do 

arqueólogo, que se dedica não a encontrar uma lista sucessiva de fundadores e 

marcos simbólicos de uma teoria, mas sim a identificar a regularidade de uma 

prática discursiva que é exercida pelos sucessores (pequenos ou vistoso) e até 

mesmo pelos predecessores dos autores analisados. Essa regularidade dá conta 

desde o original até o repetido, sem perder nenhum enunciado do discurso.   

 Quanto a dispersão, elencamos, mais uma vez, o sujeito A – com forte 

resistência ao ensino EAD, ao mencionar que “no ensino a distância, a 

interpretação e o modo de aprendizagem – autônomo – geram resultados inferiores 

ao presencial”. Esse ato de resistir, inscreve-se em posição ideológica de não 

credibilidade na modalidade EAD. Ocorre nesse enunciado o que Althusser (1980) 

evidencia segundo Portelli (1977). Segundo este autor, a ideologia é proposta a 

partir de  

  
“uma teoria da ideologia geral, na qual a função da ideologia é assegurar a 
coesão na sociedade, da teoria das ideologias específicas, na qual a função 
geral já mencionada é sobre determinada pela nova função de assegurar a 
dominação de uma classe” (op.cit.p.186). 

 

 Em síntese, o ato resistente desse professor, é também ideológico, na 

função de assegurar o método presencial sobre o EAD, em movimento de poder, 

garantindo assim o controle de assegurar sua hegemonia no processo educacional. 

Essa inscrição é comum em professores recém-chegados na modalidade, que foram 

mobilizados do ensino tradicional para o ensino tecnológico, diálogo outro, que 

poderá ser melhor trabalhado em oportunidades futuras.  

                                            
6
 http://colunastortas.com.br/2016/06/06/o-original-e-o-regular-arqueologia-do-saber/#3 
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  Em um próximo momento, o segundo questionamento nosso lançado aos 

sujeitos, foi assim constituído: Há diferenças no desempenho de alunos que 

cursam LP à distância ou de forma presencial? Comente. Vejamos as respostas 

que apareceram, no quadro que elaboramos a seguir: 

 

 
Quadro 07 – Respostas dos sujeitos sobre as diferenças dos desempenhos dos 

alunos EAD x presencial 
 

PROFESSOR RESPOSTA 

PROFESSOR 

A 

Não, a aprendizagem depende do interesse do aluno e não da 

forma de ensino. 

PROFESSOR 

B 

Não, isso dependerá do esforço pessoal de cada aluno. 

PROFESSOR 

C 

Não, os dos quadros EAD são mais autônomos e 

compromissados com prazos e atividades. 

PROFESSOR 

D 

Não. O empenho independe da modalidade de ensino. 

PROFESSOR 

E 

Não. Até o momento, as pesquisas apontam que os cursos 

oferecidos em TICs, vem crescendo em número de aprovação no 

mercado de trabalho. Isso, significa que há um alto rendimento 

(empenho), por 

parte do aluno e da entidade que oferece TICs. O resto é por 

conta do preconceito. 

Fonte: Organizado pela autora da dissertação 

 

  Nos aponta como regularidade discursiva, entre os sujeitos, que não há 

diferença de desempenho entre os alunos de modo presencial e EAD. Isso é 

perceptível nos enunciados de todos os professores entrevistados. Para o sujeito A, 

“a aprendizagem depende do interesse do aluno e não da forma de ensino”, para B, 

o que é válido é “esforço pessoal de cada aluno”, para D, “o empenho independe da 

modalidade de ensino”. Nesse mecanismo regular, há atos dispersos que 

destacamos nos enunciados dos professores C e E. Para C, os alunos “dos quadros 

EAD são mais autônomos e compromissados com prazos e atividades” e para E, 
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“até o momento, as pesquisas apontam que os cursos oferecidos em TICs, vem 

crescendo em número de aprovação no mercado de trabalho. Isso, significa que há 

um alto rendimento (empenho), por parte do aluno e da entidade que oferece TICs. 

O resto é por conta do preconceito”. Nesses atos de fala de C e E, mensuramos um 

conhecimento de causa e filiação ideológica de crédito nos processos do EAD. 

Orlandi (1998, p. 48) depreende,  

Ideologia não se define como o conjunto de representações, nem muito 
menos como ocultação de realidade. Ela é uma prática significativa; sendo 
necessidade da interpretação, não é consciente – ela é efeito da relação do 
sujeito com a língua e com a história em sua relação necessária, para que 
se signifique. 

 
 Esses atos dispersos, se inscrevem, assim, no que Foucault compreendeu 

que para individualizar um conjunto de enunciados que era imprescindível descrever 

a dispersão, apreender interstícios, medir distâncias, ou seja, formular uma lei de 

repartição (FOUCAULT, 2008, p. 36-37).   

 Há uma repartição nesses dois enunciados (de C e E) que significam não pela 

resistência, mas pela credibilidade ideológica nos processos das TIC’s. 

 A primeira repartição nítida dessa ato disperso na regularidade, é o da 

autonomia, levantada por C. Um processo de ensino e aprendizagem centrado no 

estudante da modalidade EaD, fundamenta-se para o desenvolver ações que gerem 

autonomia, autoaprendizagem, mas sobretudo aprendizagem significativa. Isto 

significa não apenas conhecer suas características socioculturais, seus 

conhecimentos e experiências, e suas demandas e expectativas, como integrá-las 

realmente na concepção de metodologias, estratégias e matérias de ensino, de 

modo a criar através deles as condições de autoaprendizagem (BELLONI, 1998, 

p.20 citado por Moura (2009). 

  Para o autor, no ensino a distância, 

A aprendizagem autônoma, modelo de aprendizagem é apropriado a 
adultos com maturidade e motivação necessários à autoaprendizagem. 
Esse modelo se caracteriza como um processo de ensino e aprendizagem 
centrado no aluno, onde, suas experiências são aproveitadas como 
recursos, e o professor passa a ser o recurso do aluno, considerado como 
um ser autônomo, gestor de seu processo de aprendizagem. (BELLONI, 
1998, p. 20) 

 

 Outra repartição perceptível na regularidade, é o de C, sujeito que mensura 

dados positivos sobre a EAD e denuncia que “o resto é por conta do preconceito”. 

Esse resto, significa que muitos alunos e professores são criticados por sujeitos do 
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método tradicional e presencial de ensino. Válido comentar que os diplomas de 

ensino superior dos dois modelos de ensino, não se diferenciam, ou seja, recebem a 

mesma impressão de titulação, seja ele adquirido no formato presencial ou a 

distância. Nos encaminhamos para a finalização da nossa proposta de abordagem 

do tema da dissertação e antes de traçarmos algumas considerações finais, 

demonstraremos através do próximo quadro, como consideramos que se 

posicionaram os sujeitos analisados, através das suas formações discursivas. 

 

Quadro 08 – Síntese de análise das FD dos enunciados exarados pelos sujeitos 

investigados. 

 

Eixo Sub-eixo Resultados 
Regulares 

Resultados 
Dispersos 

 
 

Tutoria de 
L.P. e aluno 
no processo 
de ensino e 

aprendizagem 
 

Fluxo de procura 
de alunos para 

esclarecimento de 
conteúdos 

 

Não procura Uma vez por 
semana 

Recorrência de 
dificuldades de 

conteúdos 
 

Produção textual 
Ambiente virtual 

Gramática 
normativa 

 
 
 
 

A L.P. e as 
tecnologias 

digitais 

 
 

 
Avaliação de 

benefícios do uso 
da tecnologia no 

ensino 
 

 
 
 

Flexibilização de horário 
e de tempo para efetivar 

seus estudos. 

Silenciamento e 
apagamento, 

apontando que 
prejudica o 
ensino da 

gramática e que 
gera uma 
linguagem 
ambígua. 

Avaliação de 
dificuldades do 

uso da tecnologia 
no ensino 

 

Dificulta o processo de 
pesquisa e compromete 

a escrita e a leitura 
acadêmica 

O contato virtual 
não permite 

corrigir os erros 
gramaticais 

 
 
 
 

O processo 
de avaliação 

de L.P. no 
EAD 

 
 

As diferenças dos 
métodos 

avaliativos do EAD 
x presencial 

 

 
 

Os sujeitos não 
encontram diferenças 

nos métodos 
avaliativos. 

No ensino a 
distância, a 

interpretação e o 
modo de 

aprendizagem – 
autônomo – 

geram resultados 
inferiores ao 
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presencial 

As diferenças dos 
desempenhos dos 

alunos EAD x 
presencial 

 

Não há diferença de 
desempenho entre os 

alunos de modo 
presencial e EAD. 

Repartição: 
 

Autonomia 
Preconceito 

Fonte: Organizado pela autora da dissertação 

Finalmente, demonstraremos através do próximo quadro, como consideramos 

que se posicionaram os sujeitos analisados, através de seus atos ideológicos e 

resistentes, com a exceção do primeiro eixo, por ser objetivo.  

 

Quadro 09 – Síntese de análise das FD dos enunciados exarados pelos sujeitos 

investigados. 

 

Eixo Sub-eixo Ideologias Resistência 

 
 
 
 

A L.P. e as 
tecnologias 

digitais 

 
 

 
Avaliação de 

benefícios do uso 
da tecnologia no 

ensino 
 

 
Filiação ao ensino 

tradicional da gramática 
normativa 

 
Resistência ao 

sociolinguístico e 
ao pluricultural da 

língua 

Avaliação de 
dificuldades do 

uso da tecnologia 
no ensino 

 

 
Filiação ao ensino 

tradicional da gramática 
normativa 

 
Resistência ao 

uso das 
tecnologias no 
processo de 

ensino-
aprendizagem 

 
 
 
 

O processo 
de avaliação 

de L.P. no 
EAD 

 
 

As diferenças dos 
métodos 

avaliativos do EAD 
x presencial 

 

 
Filiação de que o EAD 

geram resultados 
inferiores ao presencial 

 
Resistência ao 

EAD, tornando-o 
como inferior ao 

presencial 

As diferenças dos 
desempenhos dos 

alunos EAD x 
presencial 

 

 
Filiação de que a EAD 

sofre preconceito  

 
Resistência a 

quebra de 
paradigmas do 

presencial x EAD 
 

Fonte: Organizado pela autora da dissertação 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta dissertação, aprofundamo-nos nos discursos sobre as tecnologias da 

informação no processo de ensino e aprendizagem de Língua Portuguesa. Essa 

temática, é contextualizada com a contemporaneidade da sociedade educacional em 

que estamos inseridos. Profissionais e alunos do século XXI, muito além de trocar e-

mails, se relacionam na rede de ensino via redes tecnológicas.   

 Elegemos como objetivo geral analisar as formações discursivas nos 

discursos produzidos por professores envolvidos no processo de ensino e 

aprendizagem de Língua Portuguesa no ensino superior, na modalidade a distância. 

Especificamente, buscamos: a) analisar as regularidades e dispersões; b) identificar 

as resistências encontradas nos discursos do sujeito professor de língua portuguesa 

na modalidade do ensino a distância e c) analisar as ideologias apresentadas nos 

dados coletados, a partir de questionários estruturados. 

Para atingir esses objetivos propostos, caminhamos pelos métodos 

qualitativos e quantitativos. O formato qualitativo, possibilitou uma abordagem de 

caráter indutivo e interpretativo do mundo. O viés quantitativo possibilitou manusear 

um variado número de procedimentos e instrumentos de coleta de dados que 

considera tudo que pode ser quantificável, o que significa traduzir em números 

opiniões e informações para classificá-las e analisá-las.   

 Investigamos os cenários discursivos por meio da Análise de Discurso 

Francesa, filiada principalmente na ótica de Michel Foucault, com apoio teórico de 

Michel Pêcheux e Eni Orlandi. Quanto ao cenário tecnológico, filiamo-nos a Liguori 

Rocha e Moran.  

 A análise ocorreu através dos formulários preenchidos por sujeitos 

professores da cidade de Porto Velho/RO, que puderam expressar suas formações 

discursivas por meio de questões objetivas e subjetivos referente à tutoria de Língua 

Portuguesa no ensino superior.   
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 Dividimos as análises em eixos e sub-eixos discursivos, sendo eles: eixo 1 – 

Tutoria de L.P. e aluno no processo de ensino e aprendizagem, sub-eixos: a) 

Fluxo de procura de alunos para esclarecimento de conteúdos e b) Recorrência de 

dificuldades de conteúdos; Eixo 2 – A L.P. e as tecnologias digitais, sub-eixos: a) 

Avaliação de benefícios do uso da tecnologia no ensino e b) Avaliação de 

dificuldades do uso da tecnologia no ensino; Eixo 3 -  O processo de avaliação de 

L.P. no EAD, sub-eixos: a) As diferenças dos métodos avaliativos do EAD x 

presencial e b) As diferenças dos desempenhos dos alunos EAD x presencial.  

  A Educação à distância foi intensificada a partir da década de 70, quando a 

universidade tradicional, as instituições de educação para adultos, as empresas 

dedicadas à atualização profissional, etc., estabeleceram uma infraestrutura e 

organização que pudesse atender com agilidade e eficácia a explosão da nova 

clientela desta sociedade industrial. Com isso, houve uma mudança no conceito de 

ambiente de aprendizagem com base na mudança da aprendizagem construtivista, 

onde os alunos não são mais vistos como objetos, mas sim, como sujeitos do 

processo de aprendizagem. Esta reformulação trouxe um novo perfil de professor, 

que deixou de ser o detentor do conhecimento, para ser agora o guia ao lado, o guia 

do aluno no ensino aprendizagem 

O MEC (Ministério da Educação) define EaD como ensino a distância, que se 

trata de uma forma nova de educação, onde as definições quanto à função docente 

estão ainda em construção, destacarei alguns pontos nesse sentido das principais 

disposições legais que tratam da EaD. Pode-se dizer que o marco legal da expansão 

apresentada foi o artigo 80 da LDB (Lei 9.394 de 1996), cujo caput dispõe que “o 

Poder Público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino 

a distância, em todos os níveis e modalidades de ensino, e de educação 

continuada”. 

 A popularização das redes de ensino via EAD, ocorreu a partir do programa 

telecurso 2000, na Rede Globo de Televisão e desde então, com o advento das 

tecnologias tem se tornado uma prática no contexto educacional brasileiro. A EAD, 

possibilita a inclusão de milhões de estudantes que residem em pequenas cidades, 

ou até mesmo comporta a carga horária de profissionais que trabalham e detém de 

pouca disponibilidade para locomoção nos grandes centros urbanos.  

 Como resultado, detectamos diversas posições, formações discursivas, 
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ideologias e resistências. O ensino de língua portuguesa, mediada pelas 

tecnologias, ainda hoje não são totalmente aceitas por partes dos sujeitos 

professores, mas há de considerar um grande avanço em relação aos últimos anos. 

Esse estudo foi importante por nos direcionar posições.   

 Detectamos que o aluno do ensino a distância pode ser considerado mais 

autônomo e não procura sanar dúvidas de L.P. e quando o faz, apresenta 

dificuldades de ambientação virtual no ambiente de aprendizagem, principalmente 

por ser acadêmico ingressante em primeiro período, ocasião em que ocorre os 

estudos das disciplinas que envolvem conteúdos básicos de formação geral, 

linguagem, comunicação, português instrumental, redação empresarial, etc, O 

professor de Língua Portuguesa, então, desenvolve esse papel de acolhimento e 

explanação de navegação inicial. Quanto a dispersão de dúvidas de alunos, estão 

os conteúdos de regras gramaticais. Essa baixa incidência se frutifica de um esforço 

das instituições de ensino superior da EAD em não desenvolver conteúdos 

normativos, mas sim conteúdos que abarquem um conhecimento plurilinguista, 

prezando pela formação sociolinguística de ordem identitária e cultural. Há ampla 

regularidade para a noção de que o aluno do ensino a distância e do ensino 

presencial, não encontram diferenças em seus métodos avaliativos. 

Detectamos que o EAD aponta para uma noção de uma certa flexibilização 

de horário e de tempo para o aluno efetivar seus estudos. Entretanto, os sujeitos 

apontaram que o uso da tecnologia no ensino de Língua Portuguesa, dificulta o 

processo de pesquisa e compromete a escrita e a leitura acadêmica. Há relatos 

dispersos ideológicos de “comodismo por parte de alunos” e “a falta de 

compromisso”, juízo de valor dos sujeitos professores sobre os sujeitos alunos na 

utilização da internet para fins de ensino de L.P., o que podemos considerar como 

atos de resistência às dinâmicas tecnológicas no processo de ensino e 

aprendizagem.  

  Detectamos, também, atos resistentes quanto ao uso sociolinguístico e 

pluricultural da língua, uma vez que ele – o sujeito - se filia ao ato “guardião” de 

retirar dúvidas da gramática normativa, “rifando” a possibilidade do aluno saber 

utilizar a norma padrão, apenas pelo fato da possibilidade de utilização do corretor 

ortográfico automático nos aplicativos de computador e internet. O ato resistente 

desse professor, é também ideológico, na função de assegurar o método 
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presencial sobre o EAD, em movimento de poder, garantindo assim o controle de 

assegurar sua hegemonia no processo educacional. Essa inscrição é comum em 

professores recém-chegados na modalidade, que foram mobilizados do ensino 

tradicional para o ensino tecnológico, diálogo outro, que poderá ser melhor 

trabalhado em oportunidades futuras.  

 

A experiência deste estudo foi importante por revelar algumas características 

dos professores que ainda tinham sido pouco exploradas, a tutoria seria uma 

instância de mediação entre o estudante e o material didático, a qual pressupõe a 

busca de uma comunicação ativa e personalizada na modalidade à distância. Assim, 

o tutor é o profissional que conhece as dificuldades do aluno e o ajuda a superar os 

desafios impostos pela educação individualizada. Logo, cada professor deve ter uma 

compreensão familiarizada do grupo de alunos com o qual trabalha, avaliando o 

progresso de experiências compartilhadas no curso.  

Diante desse cenário, ressalta-se como é importante propor treinamentos, 

qualificações e outras estratégias que possibilitem a formação continuada de 

professores tutores. É sempre importante se ter em mente o quão é necessária, para 

o tutor, sua inserção no processo de aprendizagem e em contínua busca do 

conhecimento que contribua para sua formação. 

Estes estudos são importantes para reforçar a crença que, sem as propostas 

de formação (inicial e continuada) para os tutores em cursos a distância, suas 

atividades estão fadadas a falhar. Entretanto, ao se reconhecer a necessidade de 

propostas mais concisas para a formação dos tutores, que trabalham em cursos à 

distância, ressalta-se que a responsabilidade de se manter em constante formação 

não é exclusiva do tutor. É essencial que as instituições de ensino, que contam com 

o desempenho desses profissionais, promovam cursos de formação para seus 

manterem seus tutores atentos às novas necessidades dos alunos. 

Logo, com a adequada realização de um programa de formação continuada e 

permanente, capaz que colocar em questão os principias desafios do exercício da 

tutoria – especialmente à distância – as atividades dos tutores têm grande chance 

de levar os educandos da EaD a autonomia educacional que tanto se espera da 

modalidade a distância.  

  Nossa intenção não é ser conclusiva, mas temos objetivo de expandir as 
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discussões em estudos outros. Filiamo-nos ao um interesse em detectar as 

formações discursivas, resistências e ideologias de professores que atuam no 

ensino superior na modalidade presencial, quanto ao uso de tecnologias em 

atividades complementares. 

 Finalizamos, esperançosos de que o uso das tecnologias da comunicação e 

informação no ensino sejam cada vez mais, pontes, que derrubam fronteiras, 

perpassando o preconceito instalado na sociedade pedagógica do país. 

6. REFERÊNCIAS 

 

 
ALTHUSSER, Louis. Ideologia e aparelhos ideológicos do Estado. Tradução de 

J.J. Moura Ramos. Lisboa/Campinas: Ed. Presença/Martins Pontes, 1992. 

 

ALVES -MAZZOTTI, A. J.; GEWANDSZNAJDER, F. O método nas ciências 

naturais e sociais: pesquisa quantitativa e qualitativa. São Paulo: Pioneira 

Thomson Learning, 2002.  

 

BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. 4. ed. Lisboa: Edições70, 2010.  

BRASIL, Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCN+). Linguagens, Códigos e suas tecnologias. 
Brasília:MEC, 2006. 
 
BRASIL, Parâmetros Curriculares Nacionais. Bases Legais. Brasília: MEC, 2000. 
_______. Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclos: Língua 
Portuguesa. Brasília: MECSEF, 1998. 
 
CELLARD, A. A análise documental. In: POUPART, J. et al. A pesquisa qualitativa: 
enfoques epistemológicos e metodológicos. Petrópolis, Vozes, 2008. 
 
DENZIN, Norman K.; LINCOLN, Yvonna (orgs). Planejamento da pesquisa 
qualitativa: teorias e abordagens. 2 ed. Porto Alegre: ARTMED, 2006. 
 
 FOUCAULT, Michel. O Original e o Regular IN: A Arqueologia do Saber. 8ª 

edição, Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2012, p.172. 

__________l. O Original e o Regular… p.174. 

FOUCAULT, Michel. A arqueologia do saber. 5 Ed.RJ: Forense Universitária, 1987. 

.                      A odem do discurso. Leituras Filosóficas. 6ª Ed. São Paulo 

GOLDENBERG, Mirian. A Arte de Pesquisar: como fazer pesquisas qualitativas 
em Ciências Sociais. 8ª ed. Rio de Janeiro. Editora. Records, 2004.  
 



 

74 

 

 
 

GREGOLIN, Maria do R.V. Análise do Discurso: conceitos e aplicações. Alfa, 

São Paulo, 39: 13-21, 1995.  

HELDER, R. R. Como fazer análise documental. Porto, Universidade de Algarve, 

2006. 

INDEZEICHAK, Silmara. O professor de língua portuguesa e o ensino mediado 

pela tecnologia. Produção didático-pedagógico PDE, 2007. 

 

KENSKI, V. M. Educação e Tecnologias: o novo ritmo da informação. 8ª ed. 

Campinas, SP: Papirus, 2012. [ Links ] 

Revista do PPGE – ISSN:01042777 TEMAS EM EDUCAÇÃO – Artigo: Análise Do 

Discurso Em Foucault e o Papel Dos Enunciados: Pesquisar Subjetividades 

Nas Escolas Julia Mayra Duarte Alves/ Laura Cristina Vieira Pizzi 

LÜDKE, M.; ANDRÉ, M.E.D.A. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. 

São Paulo, EPU, 1986. 

ORLANDI, E. P. A linguagem e seu funcionamento. São Paulo: Martins Fontes, 

1985. 

____________. Discurso e leitura. São Paulo: Cortez, 1988. 

SOARES, M. Novas Práticas de Leitura e escrita: Letramento na cibercultura. 
Revista Educação e Sociedade, Campinas, v. 23, n. 81, p. 143-160, dez. 2002. 
 
GERALDI, João Wanderley. Portos de passagem. 4 ed. São Paulo: Martins Fontes, 
1997. 
 
VALENTE, José Armando (org). O computador na sociedade do conhecimento. 
Campinas: UNICAMP/NIED, 1993. 
 
KENSKI, Vani Moreira. Tecnologias e Ensino presencial e a Distância. Campinas, 
SP. 4º ed. – Pappirus – 2006. 
 
SOARES, Magda. Letramento: um tema em três gêneros. Belo Horizonte: 
Autêntica, 1998. 
 
HOUAISS, A. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. São Paulo: Objetiva, 2001. 
 
MORATTI, Maria do Longo. (org). Alfabetização no Brasil: uma história de sua 
história. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2011. 
 
NAZERTI, Claudiana. As linhas de análise do discurso na França nos anos 60-
70. Revlet – Revista Virtual de Letras, ISNN:21-76-9125 , 2010. 
 



 

75 

 

 
 

SEGNINI, Liliana Rolfsen Petrilli. Educação e Trabalho - uma relação tão 
necessária quanto insuficiente. São Paulo em Perspectiva -Print version ISSN 0102-
8839 /São Paulo Perspec. vol.14 no.2 São Paulo Apr./June 2000 doi: 
10.1590/S0102-88392000000200011<Disponível em 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
88392000000200011>  Acesso em 10 de outubro 2017. 
 
SOARES, L. J. G . Educação de Jovens e Adultos. Rio de Janeiro: DP&A, 2002. 
 
MARCUSCHI, Luiz Antônio. “O hipertexto como um novo espaço de escrita em 
sala de aula”. In AZEREDO, José Carlos de (Org.). Língua portuguesa em 
debate: conhecimento e ensino. Petrópolis, RJ: Vozes, 2000 
___________e XAVIER, Antônio Carlos (Org.). Hipertexto e gêneros digitais. Rio de 
Janeiro: Lucerna, 2004. 
 
MARCUSCHI, B. & CAVALCANTE, M. (2005) Atividades de escrita em livros 
didáticos de língua portuguesa: perspectivas convergentes e divergentes. In 
M. G. Costa Val & B. Marcuschi (orgs) O livro didático de Língua Portuguesa – 
Letramento, inclusão e cidadania, pp. 237-260. Belo Horizonte: Autêntica. 
 
MORAN, José Manuel. Como utilizar a internet na educação. Ci.Inf., Brasília, v.26, 
n.2, 1997. Disponível em: 
< http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-
19651997000200006&lng=en&nrm=iso > Acesso em: 11 de out.2017.  
 
ORLANDI, Eni P. As formas do silêncio. Campinas. Editora da Unicamp, 2007. 
 
ORLANDI, Eni P.  Interpretação: autoria, leitura e efeitos do trabalho 
simbólico. Petrópolis , RJ, Vozes Editora. 2ª  edição. 1998 
 
PANTONI, Leda. Sobre a ideologia e o efeito de evidência na teoria da análise 
do discurso francesa. Disponível em 
http://www.achegas.net/numero/vinteecinco/leda_e_rosa_25.htm> Acesso em: 04 de 
Jan. 2018.  
 
PÊCHEUX, M. Semântica e Discurso: uma crítica à afirmação do óbvio. 
Campinas, SP. Editora da UNICAMP. 1988. 
 
ROJO, R. H. R. (1992) Modelos de Processamento em Produção de Textos: 
subjetividade, autoria e monitoração. In M. S. Z. de Paschoal & M. A. A. Celani 
(orgs) Lingüística Aplicada: da aplicação da Lingüística à Lingüística transdisciplinar, 
pp. 99-123. SP: EDUC/PUC-S 
 
SILVA, Edna Lúcia da e MENEZES, Estera Muszkat. Metodologia da Pesquisa e 
Elaboração de Dissertação. 3a edição revisada e atualizada. Universidade Federal 
de Santa Catarina. Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção. 
Laboratório de Ensino a Distância. 2001. 121 páginas. 
 
XAVIER, A. C. Letramento digital e ensino. In: Alfabetização e Letramento. CEEL, 
2005. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-19651997000200006&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-19651997000200006&lng=en&nrm=iso
http://www.achegas.net/numero/vinteecinco/leda_e_rosa_25.htm


 

76 

 

 
 

 
XAVIER, Antônio. C. S. O. O hipertexto na sociedade da informação: a 
constituição do modo de enunciação digital. 2012. Tese (de Doutorado). 
Unicamp, Campinas. 
 

BRANDÃO, Maria H. Nagamine. Introdução à análise do discurso. 2.ed. 
Campinas: Editora da Unicamp, 1993. 
 
FOUCAULT, Michel. As formações discursivas. In: A Arqueologia do Saber. 
Tradução de Luiz Felipe Baeta Neves. 6.ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 
2000. 
 

 

Sites e portais consultados 

 

https://www.google.com.br/search?q=Dicion%C3%A1rio 

https://www.marilia.unesp.br/Home/RevistasEletronicas/FILOGENESE/saraazevedo.

pdf 

http://www2.eca.usp.br/Ciencias.Linguagem/Melo_ADeACD.pdf 

http://colunastortas.com.br/2016/10/30/analise-do-discurso 

http://www.gel.org.br/estudoslinguisticos/edicoesanteriores/4publica-estudos-

2005/4publica-estudos-2005-pdfs/a-dispersao-do-sujeito-1735.pdf 

MACHADO, Ana Maria. Página Pessoal. Site oficial da premiada escritora Ana Maria 

Machado. Disponível em: www.anamariamachado.com.br 

http://www.anamariamachado.com.br/


76 

 

 
 

ANEXO - A  

 

1- Com que frequência os alunos procuram sanar dúvidas de conteúdos de 

Língua Portuguesa? 

(      ) Uma vez por mês      (      ) Uma vez por semana     (  x  ) Não procura 

 

2- Em relação aos conteúdos, quais são as dificuldades mais recorrentes? 

(    ) Regras gramaticais 

(  x ) Produção textual 

(     ) Dificuldades com uso do ambiente virtual 

 

3- Na sua opinião, como o uso da tecnologia facilita o processo de ensino de 

Língua Portuguesa? Comente 

Nem sempre, pois as vezes um corretor impede que as pessoas saibam como sanar 

as dúvidas e dificuldades na escrita. 

 

4- De que forma o uso de tecnologia dificulta o processo de ensino de Língua 

Portuguesa? Comente 

O contato virtual não permite corrigir os erros gramaticais, como são sanados no dia 

a dia do modo presencial. 

 

5- O processo avaliativo de LP no ensino à distância é diferente do presencial? 

Comente 

Não, mas no ensino a distância, a interpretação e o modo de aprendizagem – 

autônomo – geram resultados inferiores ao presencial.  

 

6- Há diferenças no desempenho de alunos que cursam LP à distância ou de 

forma presencial? Comente. 

Não, a aprendizagem depende do interesse do aluno e não da forma de ensino. 
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ANEXO – B 

 

 

1- Com que frequência os alunos procuram sanar dúvidas de conteúdos de 

Língua Portuguesa? 

(      ) Uma vez por mês   (      ) Uma vez por semana    (  x  ) Não procura 

 

2- Em relação aos conteúdos, quais são as dificuldades mais recorrentes? 

(    ) Regras gramaticais 

(  x ) Produção textual 

(     ) Dificuldades com uso do ambiente virtual 

 

3- Na sua opinião, como o uso da tecnologia facilita o processo de ensino de 

Língua Portuguesa? Comente 

Flexibilidade e otimização de tempo. 

 

4- De que forma o uso de tecnologia dificulta o processo de ensino de Língua 

Portuguesa? Comente 

Comodismo por parte dos alunos, acabam não realizando pesquisas de verdade. 

 

5- O processo avaliativo de LP no ensino à distância é diferente do presencial? 

Comente 

Não. Os alunos fazem avaliação presencial. 

 

6- Há diferenças no desempenho de alunos que cursam LP à distância ou de 

forma presencial? Comente. 

Não, isso dependerá do esforço pessoal de cada aluno. 
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ANEXO – C 

 

1- Com que frequência os alunos procuram sanar dúvidas de conteúdos de 

Língua Portuguesa? 

(      ) Uma vez por mês   (      ) Uma vez por semana   (  x  ) Não procura 

 

2- Em relação aos conteúdos, quais são as dificuldades mais recorrentes? 

(    ) Regras gramaticais 

(     ) Produção textual 

(  x ) Dificuldades com uso do ambiente virtual 

 

3- Na sua opinião, como o uso da tecnologia facilita o processo de ensino de 

Língua Portuguesa? Comente 

As tecnologias são ferramentas essenciais para o processo de ensino e 

aprendizagem na contemporaneidade. As tecnologias permitem que o aluno possa 

encontrar comodidade de tempo para estudarem e também facilita o acesso daquele 

aluno de regiões distantes dos grandes centros - deficientes de IES na localidade - 

na inserção ao ensino superior.  

 

4- De que forma o uso de tecnologia dificulta o processo de ensino de Língua 

Portuguesa? Comente 

A falta de compromisso com a pesquisa e a escrita acadêmica, notadamente 

deficitária nos fóruns avaliativos.  

 

5- O processo avaliativo de LP no ensino à distância é diferente do presencial? 

Comente 

Não. Os alunos vão até ao polo presencial para realizarem as provas, que valem 

mais pontos. 

 

6- Há diferenças no desempenho de alunos que cursam LP à distância ou de 

forma presencial? Comente. 

Não, os dos quadros EAD são mais autônomos e compromissados com prazos e 

atividades. 
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ANEXO – D 

 

1- Com que frequência os alunos procuram sanar dúvidas de conteúdos de 

Língua Portuguesa? 

(      ) Uma vez por mês     (  x  ) Uma vez por semana    (      ) Não procura 

 

2- Em relação aos conteúdos, quais são as dificuldades mais recorrentes? 

(  x ) Regras gramaticais 

(     ) Produção textual 

(     ) Dificuldades com uso do ambiente virtual 

 

3- Na sua opinião, como o uso da tecnologia facilita o processo de ensino de 

Língua Portuguesa? Comente 

Facilita no interesse dos alunos ao aprendizado dinâmico. 

 

4- De que forma o uso de tecnologia dificulta o processo de ensino de Língua 

Portuguesa? Comente 

Dificulta no processo de formação da opinião própria e, principalmente, na escrita e 

leitura. 

 

5- O processo avaliativo de LP no ensino à distância é diferente do presencial? 

Comente 

Não, os alunos participam de trabalhos e provas, igual no presencial. 

 

6- Há diferenças no desempenho de alunos que cursam LP à distância ou de 

forma presencial? Comente. 

Não. O empenho independe da modalidade de ensino. 
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ANEXO – E  

 

1- Com que frequência os alunos procuram sanar dúvidas de conteúdos de 

Língua Portuguesa? 

(      ) Uma vez por mês   (      ) Uma vez por semana   (  x  ) Não procura 

 

2- Em relação aos conteúdos, quais são as dificuldades mais recorrentes? 

(    ) Regras gramaticais 

(     ) Produção textual 

(  x ) Dificuldades com uso do ambiente virtual 

 

3- Na sua opinião, como o uso da tecnologia facilita o processo de ensino de 

Língua Portuguesa? Comente 

A tecnologia por si só, imprime uma linguagem ambígua. Constatamos isso, por 

possuir todos tipos de linguagens. Um ambiente virtual direcionado aos estudos de 

língua materna, deve prevalecer um domínio mediano para interpretar e vencer 

certas barreiras propostas nesse ambiente tecnológico. O EAD para além da L.P. 

oferece cursos gratuitos de todos as áreas.  

 

4- De que forma o uso de tecnologia dificulta o processo de ensino de Língua 

Portuguesa? Comente 

Dificulta quando o aluno não tem acesso ao computador e a internet em casa. 

 

5- O processo avaliativo de LP no ensino à distância é diferente do presencial? 

Comente 

Não. O sistema é o mesmo que o presencial: dois pontos de participação; três 

pontos de atividades; e cinco pontos de prova.  

 

6- Há diferenças no desempenho de alunos que cursam LP à distância ou de 

forma presencial? Comente. 

Não. Até o momento, as pesquisas apontam que os cursos oferecidos em TICs, vem 

crescendo em número de aprovação no mercado de trabalho. Isso, significa que há 

um alto rendimento (empenho), por parte do aluno e da entidade que oferece TICs. 

O resto é por conta do preconceito. 


