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RESUMO 
 

As diversas transformações que se processam no mundo atual, têm provocado a 
busca de novas formas de aprender e ensinar. A ampliação da modalidade de 
ensino a distância tem fomentado o desenvolvimento de pesquisas na área.  Um 
dos aspectos essenciais na aprendizagem a distância envolve a questão da 
interação entre alunos, tutores e o ambiente virtual de aprendizagem. Esse 
trabalho tem como objetivo o estudo de aspectos interacionais em Educação a 
distância, em que verificamos a necessidade de desenvolvimento de 
competências comunicativas facilitadoras da interação e da comunicação. A 
linguagem tem papel crucial nesse espaço de comunicação e de construção do 
conhecimento, que se pretende participativo e de qualidade. Utilizamos os 
pressupostos da Sociolinguística Interacional (Goffman, [1979] 2002; Gumperz, 
[1982] 2002; Tannen & Wallat, [1987] 2002) e da Análise da Conversa 
Etnometodológica (Heritage, 1984, Sacks, Schegloff e Jefferson, [1974] 2003, 
Loder e Jung, 2008 e 2009).  O material analisado é proveniente de fóruns e chats 
educacionais do Curso de Especialização em Ativação de Processos de Mudança 
na Formação Superior de Profissionais de Saúde. As diferenças, no modo de 
produção textual, apontam para a organização do fórum dentro de um modo 
argumentativo, expositivo, acadêmico, assemelhando-se, nesse aspecto, a uma 
sala de aula presencial, enquanto o chat se organiza no modo dialogal, 
aproximando-se da interação cotidiana presente na conversa espontânea ou “bate 
papo”. A interação assíncrona, presente nos fóruns educacionais, favorece o 
enquadre educativo. Por outro lado, a interação síncrona favorece o 
desenvolvimento das relações pessoais e a construção das identidades de grupo, 
contribuindo para um processo dinâmico e coletivo de produção e construção do 
conhecimento. Destacamos também a importância da afetividade, na cena 
interativa, minimizando as distâncias espaciais e temporais, fortalecendo o 
sentimento de “presença”. A promoção da participação, nesses espaços de 
interação, funciona como potente estratégia de aproximação, fomentando a 
produção de solidariedade, a demonstração de afeto, o estabelecimento de 
vínculo, o cuidado com o outro e a promoção da satisfação e do êxito interacional, 
contribuindo o para o resultado positivo da tarefa educativa.     

 
 
 

Palavras-chave: interação virtual; EAD; chat educacional, fórum educacional, 
comunidades de aprendizagem. 
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ABSTRACT 

Several changes in the world have motivated the search for new ways of learning 

and teaching. The expansion of distance education has stimulated the 

development of research in this area.  An essential aspect in distance learning 

involves the interaction between students, tutors and the virtual learning 

environment. This research aims to study interactional aspects in Distance 

education, wherein we feel the need to facilitate development of communicational 

skills in interaction and communication. Language plays a crucial role in this area 

related to communication and knowledge construction, which is intended 

participatory and having quality. The analysis is grounded in interactional 

sociolinguistics (Goffman [1979] 2002; Gumperz, [1982] 2002; Tannen & Wallat, 

[1987] 2002) and Conversation Analysis (Heritage, 1984, Sacks, Schegloff e 

Jefferson, [1974] 2003, Loder and Jung, 2008 and 2009). The analyzed material 

comes from educational forums and chats in a specialization course named 

Changing Processes Activation in Higher Education of Health Professionals. The 

differences in the mode of textual production point to the organization of the forum 

in an argumentative, expository, academic way, resembling in this respect to a face 

to face classroom while the chat is organized in a dialogical way, approaching 

everyday interaction, present in spontaneous conversation or chat. The 

asynchronous interaction, as in educational forums is conducted in an educational 

footing. On the other hand, synchronous interaction facilitates the development of 

personal relationships and group identity construction, contributing to a dynamic 

and collective process of production and construction of knowledge. We also 

highlight the importance of affectivity in the interactive scene minimizing spatial and 

temporal distances and strengthening the sense of “presence ". Promoting 

participation in these interactional spaces works as a powerful strategy approach, 

stimulating solidarity, demonstration of affection bonds, care for others, satisfaction 

contributing to positive educational results and interactional success. 

Key Words: Virtual interaction, Distance Education, Educational Chat, Educational 

Forum, Learning Communities 
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1. Introdução 

As diversas transformações que se processam no mundo atual, têm 

provocado a busca de novas formas de aprender e ensinar.  O desenvolvimento 

das tecnologias de comunicação e informação contribui e promove a busca da 

qualificação e da educação permanente. A linguagem tem papel crucial nesse 

espaço de comunicação e construção do conhecimento, que se pretende 

participativo e de qualidade.  Reis (2003) pressupõe que a comunicação, enquanto 

produção de sentido, é elemento chave no processo educativo, posto que não há 

educação sem comunicação.  

O processo de ensino e aprendizagem se fundamenta e se vincula na 

conversa entre os interlocutores envolvidos no cenário educativo, em especial na 

estrutura de interação e de comunicação, que constitui fator fundamental para a 

participação ativa na busca de novos saberes, no desenvolvimento da autonomia 

e na construção coletiva do conhecimento. 

Tenho observado e enfatizado, ao longo de minha vivência profissional e 

pessoal, a importância da comunicação, do vínculo, da presença, da escuta, do 

cuidado, da retroalimentação. Todo esse movimento aponta para o caminho da 

troca, da interação, do trabalho em equipe e da construção coletiva.     

A evolução das tecnologias de informação e comunicação promove o 

desenvolvimento e ampliação da modalidade de educação a distância.  Esse 

crescimento da EAD estimula a busca de novos conceitos, significados e 

metodologias, abrindo espaço para pesquisa em diversas áreas do conhecimento.  
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Os conceitos da Sociolinguística Interacional e da Análise da Conversa 

Etnometodológica, linhas da análise do discurso que utilizamos em nosso estudo, 

têm grande contribuição a oferecer na construção do conhecimento dos processos 

dialógicos que caracterizam a interação em Educação a Distância. Partindo desse 

referencial teórico, procuramos identificar estratégias de aproximação e mediação 

pedagógica, facilitadoras dos processos interacionais em EAD, tema principal do 

presente estudo. 

A vivência, em tutoria na educação a distância em cursos de graduação e 

pós-graduação lato sensu tem-me possibilitado uma reflexão e avaliação dessa 

modalidade de ensino na perspectiva do olhar etnográfico. No ano de 2005, 

através do exercício na tutoria do curso de Especialização em Ativação de 

Processos de Mudança na Formação Superior de Profissionais de Saúde, tive 

meu primeiro contato com a modalidade de EAD. Essa experiência, um curso 

movimento1, que discutiremos ao longo do trabalho, busca a reflexão e 

transformação das metodologias de formação dos profissionais de saúde, na 

perspectiva da ativação de processos de mudança. Participei de três edições do 

curso como tutor, sendo a última, objeto de análise neste trabalho, como 

detalhado no terceiro capítulo.   O curso de ativadores de mudança proporcionou 

significativa transformação em minha forma de conceber e tratar educação, 

trabalho e formação profissional, com repercussões em minha produção, em 

minha atuação e na minha vida de forma integral.   

                                                           
1
  Integrante da política de formação em saúde –“Aprender SUS”. 
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 A área de saúde, minha área de atuação, tem acumulado experiências 

em EAD com objetivo de educação permanente dos profissionais, o que amplia e 

fomenta a demanda de pesquisa. A introdução e a expansão dessa modalidade 

educacional assinalam a necessidade de reflexão e desenvolvimento de 

conceitos, métodos e competências, em especial, habilidades de interação e 

comunicação e estratégias de aproximação e mediação pedagógica. 

Algumas questões observadas e vivenciadas têm se apresentado como 

desafios e interrogações a serem investigados. Por um lado: a motivação para a 

busca de cursos em EAD, devido ao seu caráter democrático e inclusivo; a 

flexibilidade de horários, a superação de barreiras geográficas e a possibilidade de 

construção e reconstrução do conhecimento através da interação mediada pelo 

ambiente virtual. Por outro lado: as dificuldades e limitações como a questão da 

evasão; as dificuldades no uso das tecnologias de informação e comunicação e, 

ainda, o grande desafio de superação de preconceitos e resistências.  

Na Educação a Distância, é fundamental a utilização de práticas 

diferenciadas de ensino que estimulem a participação do aluno, a troca de 

experiências, de vivências, a cooperação e a comunicação, como formas de 

interação social, que contribuem para o processo de ensino e aprendizagem.  A 

pesquisa e a utilização de estratégias de aproximação e mediação pedagógica 

motivam a criação de espaços para a ação colaborativa e para a reflexão crítica 

na perspectiva da construção coletiva do conhecimento. Assim, o presente estudo 

tem como justificativa sua contribuição teórica para a área, bem como subsídios 

para o entendimento e promoção dos processos interacionais em EAD.  
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Considerando a EAD como uma modalidade recente no cenário 

educacional, demandando crescimento de produção científica sobre o tema, uma 

pergunta importante para a construção da pesquisa é verificar se essa modalidade 

de ensino permite/possibilita uma interação efetiva entre tutor/alunos e 

alunos/alunos.  Para investigar esta questão, pretendemos utilizar os pressupostos 

da Sociolinguística Interacional (Goffman, [1979] 2002; Gumperz, [1982] 2002; 

Tannen & Wallat, [1987] 2002) e da ACE (Heritage, 1984, Sacks, Schegloff e 

Jefferson, [1974] 2003, Loder e Jung, 2008 e 2009).  

 Os objetivos gerais são: 

i) investigar as características conversacionais da interação em fóruns e chats de 

EAD. 

ii) investigar de que forma a interação nesses contextos pode contribuir para a 

construção do conhecimento/aprendizado dos alunos. 

Objetivos específicos: 

i) descrever os enquadres e alinhamentos dos participantes e a estrutura de 

participação; 

ii) identificar os recursos linguísticos e extralinguísticos utilizados pelos 

participantes para promover a interação (seleção lexical, marcadores 

conversacionais, estratégias de polidez, pistas de contextualização); 
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iii) descrever a organização sequencial das conversas nesses contextos (estrutura 

de abertura e fechamento, tomada de turnos, par adjacente); 

iv) mostrar semelhanças e diferenças entre as interações em chats e fóruns. 

 

                 Apresentamos a seguir a organização de nosso trabalho.  No segundo 

capítulo, procuramos discutir os principais pressupostos teóricos relacionados à 

nossa questão de investigação, dividindo em cinco seções: Análise sociointeracional 

do discurso, Análise da Conversa Etnometodológica, Estratégias de polidez na 

interação, Gêneros textuais e Educação a distância. No terceiro capítulo, discutimos a 

metodologia de coleta e análise e apresentamos os sujeitos da pesquisa, debatendo 

algumas especificidades que serão essenciais na análise. No quarto capítulo, 

apresentamos a análise dos processos interacionais em ambientes virtuais de 

aprendizagem, dividindo em três seções: uma dedicada ao estudo dos fóruns 

educacionais, outra focada nos chats e uma terceira comparando os dois gêneros 

anteriores.  No quinto capítulo, A construção da “colcha de retalhos”, procuramos 

sintetizar e agrupar as principais observações relacionadas à temática em estudo. 
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2.  Abordagem Teórica da Interação em Educação a Distância 

 Nesse capítulo, dividido em cinco seções, procuramos discutir os principais 

pressupostos teóricos relacionados à nossa questão de investigação, abordando 

temas que serão essenciais na análise dos processos interacionais em Educação 

a distância.·. 

2.1. Análise sociointeracional do discurso 

A análise sociointeracional do discurso favorece a compreensão dos 

processos comunicativos, pois permite o entendimento de que a construção do 

sentido na comunicação resulta de mecanismos interacionais. Na perspectiva 

sociointeracional, a linguagem é vista como um sistema de usos cujas regras e 

normas são uma parte integrante da sociedade e da cultura.    

Os processos interacionais são determinantes para o aprendizado. A 

forma de utilização da linguagem reflete o papel social de cada interlocutor, bem 

como apresenta os objetivos individuais e coletivos dessa interação.   Segundo 

Gonçalves (2004), é através da linguagem que se realizam as atividades, se 

atingem ou se deixam de atingir os objetivos combinados na interação entre as 

pessoas. O autor destaca a importância da construção conjunta da interação, 

posto ser a linguagem mutuamente constitutiva e reflexiva. Os interlocutores 

interagem uns “sobre” os outros, isto é, servem de contextos dinâmicos uns para 

os outros.  Esse processo - dialógico e interacional - é crucial na construção 

coletiva do conhecimento em EAD. 
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Os conceitos de enquadre interativo e esquemas de conhecimento em 

interação (Tannen & Wallat, [1987] 2002) são fundamentais para a análise 

sociointeracional do discurso. O termo enquadre diz respeito à compreensão do 

que está acontecendo em determinado contexto de interação. Segundo as 

autoras: “para compreender qualquer elocução, um ouvinte (e um falante) deve 

saber dentro de qual enquadre ela foi composta: por exemplo, será que é uma 

piada? Será que é uma discussão?” (Tannen & Wallat, [1987] 2002, p. 188).  

Ribeiro e Garcez (2002) na apresentação do texto: Uma teoria sobre 

brincadeira e fantasia de Gregory Bateson destacam que o autor:  

retoma a discussão sobre a natureza da comunicação, afirmando que 
nenhum enunciado do discurso pode ser compreendido sem uma 
referência à metamensagem do enquadre (...) assinala que qualquer 
elocução pode ter um significado contrário ao que está explícito no 
discurso, caso o falante opere num enquadre que sinalize ironia, 
brincadeira, provocação, entre outros. (Ribeiro e Garcez, 2002, p. 85).  

 
O enquadre possui uma série de informações que ajudam os 

interlocutores na compreensão da mensagem que a princípio pareçam 

ambivalentes.  Assim, conforme arrematam os autores: “o enquadre é, portanto, 

um conceito de ambivalência presente nas comunicações, suas funções, bem 

como as relações sutis de subordinação entre as mensagens.” (Ribeiro e Garcez, 

2002, p. 85 e 86).  

Os esquemas de conhecimento relacionam o entendimento a um modelo 

de conhecimento prévio: “a única maneira de alguém compreender qualquer 

discurso é através do preenchimento de informações não proferidas, decorrente 

do conhecimento de experiências anteriores no mundo” (Tannen & Wallat, [1987] 

2002, p. 190).    
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Em EAD, precisamos estar atentos quanto às especificidades da 

interação, pois mudanças sutis de enquadres e esquemas, não compreendidos 

adequadamente, podem causar atritos e dificuldade de comunicação, afetando 

diretamente o processo de aprendizagem. Muitas vezes precisamos valorizar 

contribuições, posições ou enquadres divergentes ao tema discutido, para garantir 

a diversidade de ideias e não inibir a participação do grupo. Esse posicionamento 

pode ocasionar dilemas e, de certa forma, se aproximar da noção de duplo vínculo 

introduzido por Bateson, conforme discutem Ribeiro e Garcez (2002), revelando 

uma situação de comunicação contraditória.  

Gumperz ([1982] 2002) apresenta o conceito de pistas de 

contextualização que, segundo ele, são pistas de natureza sociolinguística 

utilizadas para sinalizar as nossas intenções comunicativas. Essas pistas são 

mecanismos de sinalização: entonação, ritmo da fala e escolha entre elementos 

lexicais, fonéticos e sintáticos que, segundo o autor, podem afetar o sentido básico 

das mensagens. O processo de interação em EAD precisa utilizar alguns desses 

recursos, dentro da sua característica de linguagem escrita, para garantir e 

efetivar a comunicação. 

Os mecanismos sociointeracionais envolvidos nos processos de EAD 

podem também ser compreendidos e analisados a partir do conceito de footing 

introduzido por Goffman. Para o autor, footing representa o alinhamento, a 

postura, o posicionamento em relação ao outro, a si próprio e ao discurso em 

construção (Goffman, [1979] 2002). A postura esperada nas relações de ensino e 

aprendizagem em contextos de EAD é de apoio e suporte, contribuindo para a 
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participação ativa e construção coletiva do conhecimento (Paiva e Júnior, 2004). 

Esses autores destacam que o footing moderador é crucial nas interações em 

EAD e, embora seja frequentemente associado ao tutor ou professor, é muitas 

vezes assumido por alunos, o que é bastante desejável, pois multiplica, diversifica 

e estimula os processos sócio-interativos. 

Goffman ([1979] 2002, p. 124) observa que “é possível descrever o papel 

ou função de todos os vários membros do grupo circundante” a partir do exame da 

fala de um indivíduo específico tendo como base os conceitos que estão sendo 

discutidos. Segundo o autor, status de participação refere-se à “relação de 

qualquer um dos membros com certa elocução”; por outro lado, a estrutura de 

participação diz respeito à “relação de todas as pessoas no agrupamento com 

uma dada elocução” (GOFFMAN, [1979] 2002, p. 125), ou seja, envolvendo todos 

os participantes da interação e revelando as diversas maneiras como eles se inter-

relacionam, definindo os participantes ratificados (endereçados e não 

endereçados) e não ratificados (circunstantes e intrometidos).   A estrutura de 

participação pode mudar a cada instante, o que provoca uma modificação dos 

papéis decorrentes da interação.  Erickson e Schultz entendem estruturas de 

participação como os direitos e deveres mútuos dos interagentes, que podem ser 

suavemente reconfigurados, englobando “maneiras de falar, de ouvir, de obter o 

turno na fala e mantê-lo, de conduzir e ser conduzido” (Erickson e Shultz, [1981] 

2002, p. 218).   

Utilizamos, em nossa análise, o conceito de estrutura de participação como 

ferramenta para compreendermos como se organizam as interações em EAD na 
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perspectiva da construção e negociação dos papéis na interação, considerando 

Erickson e Shultz [1981] 2002, a partir das convenções de contextualização 

Gumperzs, [1982] 2002.  

2.2. Análise da Conversa Etnometodológica 

A análise da conversa etnometodológica (ACE) procura investigar como 

as pessoas envolvidas numa interação compreendem sua fala. A ACE “trata da 

fala como uma forma de ação social, ou seja, como uma forma de fazer coisas no 

mundo” (Passuelo et al, 2007, p. 245) e destaca-se como abordagem para 

estudos em que se pretende investigar como as pessoas realizam ações através 

da fala em interação, ou seja, como cada um dos participantes expressa ter 

entendido o que foi feito pelo outro através da fala.  A ACE procura descrever as 

estruturas da fala em interação e seus mecanismos organizadores através da 

microanálise da interação.  

A microanálise etnográfica é um instrumento da etnografia, 

frequentemente utilizada nos estudos da linguagem.  Segundo Erickson (1992), a 

microanálise etnográfica preocupa-se com o significado das formas de 

envolvimento das pessoas como atores, ao mesmo tempo em que busca um 

detalhamento das particularidades observadas nesse processo. Para isso, 

pressupõe aprofundamento na descrição dos comportamentos observados, 

através da sua transcrição linguística verbal e não verbal, bem como a análise 

detalhada de seus significados.   

A análise da conversa estuda as interações espontâneas em situações 

cotidianas e institucionais. Segundo Silva et al, “um pressuposto importante para 
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se realizar pesquisas numa perspectiva de Análise da Conversa é analisar 

interações naturalísticas” (2009, p. 4). Tradicionalmente os estudos que utilizam 

essa metodologia priorizam os processos interativos baseados na conversa 

natural, não realizando nenhum tipo de intervenção nesse processo. Em seus 

estudos sobre as interações verbais, Sacks, Schegloff e Jefferson ([1974] 2003) 

chamam atenção para a estrutura e organização da fala em sequências de 

interação como um fenômeno organizado e passível de estudo. Para esses 

autores, a fala em interação é constituída de um sistema de tomada de turno, no 

qual os participantes compreendem e respondem uns aos outros em seus turnos 

de fala.   

A Análise da Conversa investiga, por meio da análise de aspectos da fala, 

como as pessoas envolvidas em uma interação compreendem, interpretam e 

reagem às suas falas.  O sistema de tomada de turnos na fala em interação 

pressupõe a alternância de papéis de falante corrente e próximo falante entre os 

participantes (Sacks et al, [1974] 2003). O caráter interacional e dialógico dos 

processos discursivos pode ser compreendido pela definição de discurso de 

Schiffrin (1994, p. 351): “uma atividade interativa na qual o que uma pessoa diz e 

faz é duplamente uma resposta a palavras e ações anteriores e servirá de base 

para futuras ações e palavras”.   

A noção de sequências de interações organizadas possibilita a 

identificação dos sentidos construídos na fala em interação. Segundo Hutchby & 

Wooffitt (1998), a relação entre os turnos revela como os próprios participantes 

analisam ativamente a produção em curso. Além disso, ressaltam que outra 
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dimensão importante revelada na análise de turnos sequenciais é a compreensão 

da ação proposta no turno anterior.   

Loder et al (2008) discutem o conceito de pares adjacentes proposto por 

Sacks como compostos por duas elocuções produzidas por falantes diferentes, 

ordenadas sequencialmente em uma primeira seguida de outra parte adjacente.  

Como exemplo dessas estruturas, aponta as sequências perguntas-respostas, 

cumprimentos-cumprimentos e convites-aceitação ou rejeição. Como 

características importantes, destaca a ordem sequencial das estruturas 

componentes do par adjacente, bem como a dependência e a expectativa da 

ocorrência da segunda parte em relação à primeira do par associada. Assim, 

conforme apresentado pela autora, o par “pergunta” sempre antecede e cria 

expectativa da ocorrência do par “resposta”. 

Outro conceito importante, discutido por Loder et al (2008), é a noção de 

relevância condicional apresentado por Schegloff. A observação da relevância 

condicional implica a produção da segunda parte do par no turno sequencial. A 

não ocorrência do mesmo torna sua ausência evidente bem como a “necessidade 

de se atender à relevância condicional imposta pela primeira parte do par 

adjacente”. (Loder et al, 2008, p. 46).   Observando a produção da segunda parte 

do processo interacional, Loder ainda aponta que alguns pares são produzidos 

naturalmente, enquanto outros demandam trabalho interacional maior, sendo 

produzidos com perturbações e demandando atrasos e justificativas.  Essas ações 

remetem à noção de preferência configurando “segundas partes de par que são 

preferidas e outras que são despreferidas” (Loder et al, 2008, p. 51), ambas 



22 
 

podendo ocorrer no sistema de fala em interação, portanto percebidas de forma 

sequencial. 

Mondada (1999) discute a sequencialidade nas trocas assíncronas na 

internet e destaca que, apesar das especificidades e diferenças na forma de 

apresentação, a organização sequencial está presente como no encontro face a 

face.   O transporte da mensagem ao longo da interação, com comentários, 

avaliações e conclusões, permite aos interlocutores a produção, interpretação e 

construção de um espaço de intersubjetividade e interatividade que pode ser 

modificado por falantes sucessivos. Assim, segundo a autora:  

[A análise da conversação de inspiração etnometodológica ajuda a 
compreender a dimensão sequencial e interacional das trocas na Internet 
e contribui, de forma empírica, com o debate mais amplo sobre 
sociabilidade virtual, o surgimento de comunidades virtuais e de novas 
formas de comunicação]. (Mondada, 1999, p.3, tradução nossa). 
 

 No estudo das conversações mediadas por computador, como no objeto 

do presente trabalho, as interações ocorrem prioritariamente através da escrita, 

como pode ser observado em interações, em fóruns e chats educativos. A 

interação que ocorre nos ambientes virtuais de aprendizagem, apesar de suas 

especificidades, não deixa de ser conversa, com alternância de turnos ao longo do 

tempo, portanto, passível de estudo dentro do referencial da Análise da Conversa.  

Herring (1999) destaca que, com frequência nas trocas interativas na 

comunicação mediada por computador, ocorre rompimento da adjacência dos 

turnos, ou seja, as respostas são veiculadas distantes dos turnos a que se 

referem. Assim, segundo a autora, as violações na coerência sequencial são regra 

e não exceções na comunicação mediada por computador. Outra característica, 
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apontada por ela, como obstáculo ao processo interacional a distância, é a falta de 

acesso à informação não verbal.   

O movimento da linguagem em ambientes virtuais de aprendizagem, 

apesar de concebido no modo de produção escrita, é pontuado por marcas 

características da linguagem oral.  Na literatura da análise da conversação, esses 

componentes são conhecidos sob a denominação de Marcadores 

Conversacionais (Urbano, 1999). Para o autor, esses marcadores revelam e 

marcam as condições de produção do texto no seu aspecto interacional e 

pragmático e, embora aparentemente supérfluos e algumas vezes complicadores, 

são imprescindíveis na análise e compreensão do texto. Os marcadores 

conversacionais contribuem na estruturação do texto falado, ajudando a dar 

coesão e coerência. Servem “como estratégias para o falante testar o grau de 

atenção e participação do seu interlocutor” (Urbano, 1999, p.87) e assim, 

"funcionam como articuladores não só das unidades cognitivo-informativas do 

texto como também dos seus interlocutores” (Urbano, 1999, p. 90), destacando 

sua função interacional.  Segundo Castilho (1989), os marcadores conversacionais 

apresentam uma função geral de organização do texto e também contemplam a 

função interpessoal e ideacional.   Conforme discute o autor, os marcadores 

interpessoais, utilizados na administração dos turnos conversacionais, estruturam 

os aspectos interacionais do texto enquanto os marcadores ideacionais apontam 

para a negociação do tema.    Apresentamos uma reflexão sobre a importância de 

alguns desses marcadores no corpus estudado, em especial os marcadores 

interpessoais, utilizados enquanto estratégia de aproximação e mediação 

pedagógica. 
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Os comportamentos não verbais, que marcam a oralidade, são 

exteriorizados na interação a distância, por intermédio de diversas formas 

alternativas, como caixa alta, grifos, “emoticons”, que funcionam como marcadores 

paralinguísticos.  

A análise da fala em interação em contextos institucionais ou análise do 

discurso institucionalizado (Gonçalves, 1995), permite a investigação das práticas 

interacionais utilizadas por profissionais no desempenho de suas funções. 

Segundo Drew & Heritage (1992), uma das características fundamentais da 

conversa institucionalizada, que a distingue da conversa espontânea, é que 

naquela as identidades profissionais dos participantes adquirem relevância. Esses 

autores destacam algumas características básicas que definem esse tipo de 

interação: orientação para o objetivo institucional, em que pelo menos um dos 

participantes molda sua conduta à identidade institucional; existência de restrições 

que limitam o processo interacional, conferindo habitualmente um caráter mais 

formal à interação; e procedimentos de inferências característicos dos ambientes 

em que são produzidos (Drew & Heritage, 1992).  Isso contribui, conforme aponta 

Gonçalves, para o desenvolvimento de interações assimétricas em que os 

participantes não compartilham o mesmo poder, condicionando rígido controle das 

estruturas de participação dos interlocutores, com um dos participantes investido 

do poder institucionalizado de dirigir o discurso (Gonçalves, 1995).  

Um aspecto importante na diferenciação da fala-em-interação cotidiana da 

fala-em-interação institucional, conforme apontado por Del Corona (2009) estaria 

relacionado às possibilidades de organização da tomada de turnos, partindo de 

um extremo no qual a organização das trocas de turnos seria flexível e 
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administrada pelos participantes de forma plena, como na conversa cotidiana e em 

outro extremo as interações institucionais, menos flexíveis, mais ritualizadas e 

com estruturas de turnos mais rígidas.  

A interação no contexto educacional (Gonçalves, 1995; Garcez, 2006) é 

tradicionalmente caracterizada por uma sequência tríplice de iniciação, resposta e 

avaliação (IRA), na qual o controle e gerenciamento das trocas de turnos são 

exercidos de forma dominante pelo professor. Para Garcez (2006), esse modelo 

interacional favorece a reprodução de conhecimentos e se opõe à prática de um 

projeto político pedagógico direcionado à inclusão e à construção coletiva de 

conhecimentos para a formação de cidadãos participantes e críticos.   

A construção coletiva do conhecimento requer interação social e 

colaboração, que são favorecidas pela participação em comunidades de prática.  

Para Wenger (2006), comunidades de prática são grupos de pessoas que 

compartilham uma preocupação ou uma paixão por alguma coisa que fazem ou 

aprendem a fazer juntos, na medida em que interagem juntos.   

Para que ocorra a mudança desse paradigma educacional, é preciso que 

professores e alunos assumam o papel de verdadeiros parceiros conversacionais, 

promovendo uma interação menos institucionalizada e mais espontânea com 

gerenciamento dos turnos e estrutura de participação mais negociada (Gonçalves, 

1995).   

2.3. Estratégias de polidez na interação 

Kerbrat-Orecchioni (2006) discute, a partir do modelo de Brown & Levinson, 

a importância da noção de face nos processos interacionais. Esses autores, 
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inspirados em Goffman, postulam que todo indivíduo possui duas faces: uma 

negativa, que corresponde ao “espaço” de cada um (sua intimidade); outra 

positiva, que cada indivíduo tenta apresentar aos outros. Nos processos 

interacionais, existem, no mínimo, quatro faces envolvidas na comunicação: a face 

positiva e a negativa de cada um dos interagentes.  Todo ato de enunciação é, 

potencialmente, uma ameaça para uma ou várias dessas faces.  Kerbrat-

Orecchioni (2006) discute e exemplifica esses atos de fala: falas ameaçadoras 

para a face positiva do locutor, como admitir um erro ou pedir desculpa, que 

representam atos de humilhação; falas ameaçadoras para a face negativa do 

locutor como promessas, pois demandarão o comprometimento do sujeito, gasto 

de tempo e energia; as falas ameaçadoras para a face positiva do destinatário 

como a crítica e o insulto e as falas ameaçadoras para a face negativa do 

destinatário como perguntas indiscretas, conselhos não solicitados e ordens. No 

jogo da interação em contextos de EAD, é fundamental a busca do acordo no 

sentido de preservação das faces.  Precisamos aprender a valorização das faces 

positivas e preservação das faces negativas na construção de um processo de 

aprendizado ético e dialógico.  Kerbrat-Orecchioni (2006) propõe a divisão do 

conjunto dos atos de fala na perspectiva da teoria da polidez linguística em duas 

grandes famílias: atos ameaçadores e valorizadores das faces conforme 

produzam respectivamente efeitos negativos como a crítica ou uma ordem ou por 

outro lado efeitos positivos como o agradecimento ou o elogio.  Assim, segundo a 

autora, possibilita o esclarecimento das noções de polidez negativa e polidez 

positiva.  A polidez negativa consiste em evitar a produção de um ato ameaçador 

para uma das faces do interlocutor ou abrandar, por meio de algum procedimento, 
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a sua produção. Por outro lado, a polidez positiva consiste em valorizar as faces 

do interlocutor como, por exemplo, através de um elogio. 

Segundo Barros & Crescitelli, a polidez positiva é de natureza produtiva, 

está voltada para a face positiva do ouvinte e utiliza-se das seguintes estratégias:  

(...) atender interesses do ouvinte e exagerar na sua aprovação; mostrar 

interesse intensificado; usar marcadores intragrupo; buscar acordo e 

evitar desacordo; pressupor conhecimentos partilhados; mostrar 

familiaridade e reciprocidade; fazer piada, ofertas e promessas etc, 

(Barros & Crescitelli, 2008, p. 81). 

 

Por outro lado, a polidez negativa, de caráter de abstenção ou 

compensação, consiste em poupar o ouvinte de um ato ameaçador ou suavizá-lo, 

utilizando-se das seguintes estratégias: 

ser indireto; recorrer aos hedges (com uso de expressões como “de 

alguma forma”, “em certo sentido”, como em “é bonita, num certo sentido, 

pode-se mitigar o ato de ameaça”.); minimizar a imposição de sua 

vontade e necessidade; mostrar deferência; desculpar-se; impessoalizar 

o locutor; fazer do ato ameaçador uma regra mais geral etc. (BARROS & 

CRESCITELLI, 2008, p. 81).·. 

Kerbrat-Orecchioni (2006) apresenta e discute alguns procedimentos 

utilizados para atenuar atos ameaçadores e produzir atos “antiameaçadores” aos 

quais denomina de manifestações linguísticas da polidez.  Em relação à polidez 

negativa, destaca a importância da prevenção, apontando que a melhor forma de 

ser polido é se evitar cometer um ato ameaçador. Porém esta estratégia de 

abstenção nem sempre é possível e muitas vezes faz-se necessário lançar mão 

de estratégias compensatórias para abrandar o ato ameaçador que podem ser de 

natureza verbal ou não verbal.   Como estratégias de caráter não verbal, podemos 
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destacar a entonação da voz, o sorriso, o olhar, os gestos e até mesmo o contato 

e a aproximação física.    Diversas estratégias de caráter verbal podem ser 

utilizadas, segundo Kebrat-Orecchioni (2006, p. 85 a 89), para suavizar o ato de 

fala: 

 Formulação indireta do ato de fala – demonstrando uma preocupação com a 

polidez, por exemplo, em vez de “Feche a porta”, utilizar “Você poderia fechar 

a porta?”; 

 Utilização de desatualizadores modais, temporais ou pessoais, com a função 

de afastamento do ato problemático; 

  Emprego do pronome pessoal “nós” ou de sua variante oral “a gente”, 

substituindo você ou eu, como em “Você perdeu” por “A gente perdeu” (sentido 

negativo); “Eu ganhei” por “A gente ganhou” (sentido positivo); 

 Utilização de eufemismo para suavizar expressões consideradas agressivas, 

como por exemplo, “Você foi um pouco descuidado” em vez de “Você foi 

irresponsável”; 

 Emprego de expressões como, por favor, se for possível, acompanhando e 

consequentemente suavizando um ato ameaçador para as faces; 

 Utilização de enunciado preliminar antecipando e suavizando um ato 

ameaçador: “Posso te perguntar uma coisa?”, “Posso te dar uma opinião?”; 

 Emprego de minimizadores como o sufixo “inho (a)” que parecem reduzir o ato 

de fala ameaçador como: “Eu tenho uma perguntinha te fazer”, “Você pode me 

dar uma ajudinha?”. 
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 Utilização de modalizadores como eu penso, creio, acho, tenho a impressão 

que, me parece que, na minha opinião, dentre outros. Essa estratégia confere 

um caráter menos determinante ao enunciado, afastando a imposição de uma 

ideia ou opinião; 

 Emprego de desarmadores antecipando uma reação negativa do interlocutor: 

“Não queria te incomodar, mas...”, “Espero que você não me interprete mal, 

mas”...  

Podemos observar que são diversas as estratégias que a língua nos 

disponibiliza para suavizar os atos ameaçadores da face podendo ser utilizados, 

de forma associada e mesmo cumulativa, potencializando o efeito “suavizador”.  

Por outro lado, conforme aponta Kerbrat-Orecchioni (2006), a polidez positiva 

consiste no emprego de atos de caráter “antiameaçador” ou “valorizador”: acordo, 

oferta, elogio, agradecimento. Enquanto os atos ameaçadores tem uma tendência 

à suavização, os atos “valorizadores” são frequentemente formulados no modo 

superlativo: “Muito obrigado, Mil vezes obrigado...”. 

A utilização das regras de polidez possibilita uma interação colaborativa e 

participativa, pois elas apresentam o papel de reduzir ao máximo as diferenças, as 

distâncias e os conflitos inerentes aos processos interacionais. Podem                                                               

assim contribuir no desenvolvimento de relações simétricas e cooperativas no 

contexto educacional digital. O caráter simétrico é fundamental no processo de 

ensino e aprendizagem a distância, pois contribui para a aproximação e 

estabelecimentos de vínculos entre os atores do processo educativo que, nesse 

contexto, não compartilham o mesmo espaço e o mesmo tempo. 
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As teorias da polidez e da preservação das faces na Análise da Conversa 

são importantes para a compreensão dos mecanismos de interação, pois os 

interlocutores tendem a explicitar os processos interacionais, utilizando-se dessas 

estratégias comunicacionais. Para Kerbrat-Orecchioni, a polidez diz respeito a “um 

conjunto de procedimentos que o falante utiliza para poupar ou valorizar o seu 

parceiro de interação”. (2006`, p. 94). A valorização, o interesse, a atenção, os 

elogios, a disponibilidade e o respeito ao outro são exemplos de polidez 

apontados pela autora e que destacam o papel que o componente afetivo 

desempenha no funcionamento das interações humanas. O discurso educacional 

em EAD utiliza marcadores de polidez como instrumentos para o êxito das 

negociações, tornando o aprendizado mais participativo e promovendo maior 

interação entre os interlocutores do processo de ensino e aprendizagem.  Esses 

movimentos de valorização ou preservação das faces são destacados, ao longo 

da análise do corpus, observando sua íntima relação com outros mecanismos 

sociointeracionais como os enquadres e alinhamentos.   

2.4. Gêneros textuais  

Diferentes atividades humanas criam seus próprios gêneros discursivos. 

Assim, a comunicação a distância mediada por computador, como a que ocorre 

em ambientes virtuais de aprendizagem, tem promovido a reflexão sobre o 

surgimento e sistematização de novos gêneros discursivos. Para Bakhtin, cada 

área de uso da linguagem elabora seus “tipos relativamente estáveis” de 

enunciados, os quais ele denomina “gêneros do discurso” (Bakhtin, 2003).  
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Marcuschi aponta a relevância do estudo dos gêneros digitais a partir de três 

aspectos: 

(1) seu franco desenvolvimento e um uso cada vez mais generalizado; (2) 

suas peculiaridades formais e funcionais, não obstante terem eles 

contrapartes em gêneros prévios; (3) a possibilidade que oferecem de se 

rever conceitos tradicionais, permitindo repensar nossa relação com a 

oralidade e a escrita. (Marcuschi, 2005, p.13) 

 

Uma das características fundamentais da comunicação mediada pelo 

computador é a inclusão do hipertexto nos processos interacionais e pedagógicos. 

O hipertexto se constrói a partir de um conjunto de textos combinados e 

caracteriza-se pela flexibilidade na condução do processo de leitura e 

consequentemente na construção do conhecimento.  Para Marcuschi (2012), isso 

possibilita ao leitor a definição do caminho de sua leitura, sem se prender a uma 

sequência fixa ou a tópicos estabelecidos por um autor. O leitor, a partir de suas 

escolhas e suas referências, assume o papel ativo de coautor do texto lido. Essa 

característica nos remete ao dialogismo (Bakhtin, 2003), propriedade de qualquer 

texto oral ou escrito, não exclusiva do hipertexto.  Porém, o hipertexto traz 

algumas ferramentas e semioses que podem facilitar esse processo. 

O surgimento de novas tecnologias possibilitou agregar ao texto digital, 

por meio de links, arquivos de imagens, sons, desenhos, e demais outros textos. 

Com essa integração surgem os hipertextos, que se caracterizam pela polifonia, 

pelo jogo de vozes numa relação mutuamente vantajosa, na qual todos são 

beneficiados pela associação dialógica, marcando a heterogeneidade enunciativa, 

constitutiva da linguagem. Cada esfera de atividade humana - familiar, científica, 

escolar, jurídica, jornalística, artística, literária, religiosa - produz seus próprios 
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gêneros textuais, alguns facilmente reconhecíveis e universalmente consagrados 

como romance, poema, matéria jornalística, artigo científico, bula, receita culinária, 

discurso político, anúncio publicitário, piada, bilhete, redação escolar, sinopse de 

obra artística, memorando, obituário, dentre outros. E cada um desses gêneros 

possui um veículo que lhe dá suporte: televisão, jornal, revista, ritual religioso, 

cinema, rádio, livro, show musical. Com o advento da internet, gêneros textuais 

próprios, não obrigatoriamente novos, estão emergindo, ganhando força e 

provocando polêmicas acirradas, devido à proporção considerável que o ambiente 

tecnológico vem assumindo na sociedade. Basta lembrar algumas palavras do 

ambiente virtual que já fazem parte de nossas vidas e se encontram em outras 

distintas esferas: chat, e-mail, deletar, web. Ainda, aspectos peculiares da escrita 

desse meio vêm ganhando espaço como a economia com abreviações do tipo “vc” 

(você), “rs” (risadas) e “pq” (por que), ainda o uso de emoticons (figuras usadas 

para traduzir o estado de espírito do enunciador naquele instante) com caretinhas 

sorrindo, chorando, piscando, de boca aberta. Esses aspectos configuram um 

discurso eletrônico, que permeia quase toda a produção participativa da internet e 

já aparece em outros campos de atividades como nas salas de aulas. Por outro 

lado, sabemos que muitos alunos deixam de participar de propostas de interação 

em ambientes virtuais de aprendizagem (AVAs) pela exigência, muitas vezes, 

corroborada pelo professor, quanto ao uso da linguagem formal, o que, segundo 

Bezerra (2011), acaba por inibir os estudantes - um paradoxo.  

Sobre o fenômeno da internet Marcuschi escreve: 

Pode-se dizer que parte do sucesso da nova tecnologia deve-se ao fato 
de reunir num só meio várias formas de expressão, tais como texto, som 
e imagem, o que lhe dá maleabilidade para a incorporação simultânea de 
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múltiplas semioses, interferindo assim na natureza dos recursos 
linguísticos utilizados. (Marcuschi, 2005, p. 13). 

 
A escola hoje tem que lidar com essa nova realidade e com essas “novas” 

formas de discurso, muitos deles não são verdadeiramente novos, mas gêneros 

prévios adaptados à nova realidade, ou releituras desses, que possibilitam, 

segundo Marcuschi (2005), repensar nossa relação com a oralidade e com a 

escrita, mas um tanto cedo para falar de um letramento digital. O autor discute que 

na perspectiva dos usos cotidianos da língua “as diferenças entre fala e escrita 

se dão dentro do continuum tipológico das práticas sociais de produção 

textual” (Marcuschi, 1997, p.136). Para ele, fala e escrita não mais representam 

tipos de textos dicotômicos e antagônicos, mas sim textos caracterizados por uma 

configuração que os leva a serem concebidos como textos falados ou textos 

escritos em maior ou menor grau.  

 Vale salientar que todo sistema linguístico prevê variações ao longo do 

tempo pela apropriação e uso que fazem dele. Toda língua está em constante 

mutação. Natural, portanto, que os gêneros discursivos da internet, que usam 

predominantemente a escrita com valorização da oralidade, apresentem variações 

consideráveis, ressaltando a importância da compreensão das formas de 

interação entre as pessoas com utilização das tecnologias hoje disponíveis 

conforme postula Bezerra:  

No caso específico do ensino a distância, espera-se que o bom 
funcionamento dos cursos seja garantido pelo uso ativo e bem-sucedido, 
por parte de alunos e tutores/professores, de recursos interacionais como 
fóruns, chats e e-mails. (Bezerra, 2011, p.12) 

 
 

É interessante notar que a interação mediada pela internet é altamente 

participativa, ao contrário do que pensavam tempos atrás, e também plural. Essa 
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participação mediada por computador não é estável e facilmente sistematizada, 

visto que tem como base um veículo altamente mutável e constantemente 

renovado pelo uso de novos softwares, que possibilitam renovadas formas de 

interação. Uma das dificuldades de se identificar e definir os gêneros advindos 

com a internet é o próprio caráter mutável inerente à natureza tecnológica que os 

abriga. Tudo está, neste veículo, em processo de mudança, a todo instante e 

velozmente. Como exemplo dessa característica de constante transformação, 

apresentamos uma lista de gêneros discursivos presentes na internet, 

enumerados por Marcuschi (2005, p. 28 e 29):  

1. E-mail (correio eletrônico);  
2. Bate-papo virtual em aberto (inúmeras pessoas interagindo 

simultaneamente);  
3. Bate-papo virtual reservado (com falas acessíveis apenas aos 

selecionados, embora tendo os demais participantes em aberto);  
4. Bate-papo agendado – ICQ – (previamente agendado, oferece 

recursos tecnológicos na recepção e envio de arquivos);  
5. Bate-papo virtual em salas privadas (sala privada com apenas dois 

parceiros no diálogo presente);  
6. Entrevista com convidado (forma de diálogo com perguntas e 

respostas num esquema próprio);  
7. Aula-virtual (interações com um número limitado de alunos tanto no 

formato de e-mails ou de arquivos hipertextuais com tema definido 
em contatos geralmente assíncronos);  

8. Bate-papo educacional (interações síncronas no estilo dos chats com 
finalidade educacional, geralmente para tirar dúvidas, dar 
atendimento pessoal ou em grupo e com temas prévios);  

9. Videoconferência interativa (realizada por computador e similar e 
uma interação face a face, uso de voz pela rede de telefonia a cabo);  

10. Lista de discussão (grupo de pessoas com interesses específicos, 
que se comunicam em geral de forma assíncrona, mediada por 
responsável que organiza as mensagens e eventualmente faz 
triagens); 

11. Endereço eletrônico (o endereço eletrônico seja o pessoal para e-
mail ou home Page tem hoje características típicas e é um gênero).  

12. Weblog (blogs, diários virtuais)- são os diários pessoais na rede, uma 
escrita autobiográfica com observações diárias ou não, agendas, 
anotações em geral, muito praticadas por adolescentes na forma de 
diários participativos. 
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Podemos observar um gênero presente nessa lista que já não é mais utilizado, o 

item 4 - ICQ. Outros gêneros foram introduzidos em substituição a esse, no envio 

de mensagens instantâneas, tais como o “msn messenger”, posteriormente já 

substituído pelo “whatsapp”.  A marcante presença das redes sociais, uma nova 

forma de interação mediada pela tecnologia, atualmente bastante popular e 

ausente na listagem de Marcuschi, vem corroborar esse aspecto dinâmico e 

mutante da linguagem na internet. 

Nas interações em EAD, utilizam-se mais frequentemente os gêneros 

chat, fórum e e-mail.  Os chats, bate-papos educacionais com interações 

síncronas, são geralmente utilizados para tirar dúvidas, para atendimento pessoal 

ou discussões em grupo com temas prévios. A comunicação por correio eletrônico 

é usada para estimular a participação dos alunos, para recados específicos, 

pactuações e avisos.  Os fóruns, de forma semelhante às listas de discussão, 

congregam grupos de pessoas com interesses específicos, que se comunicam de 

forma assíncrona, mediada por um responsável que organiza e eventualmente 

seleciona as mensagens.  

Horton (2000) discute algumas das características e finalidades do gênero 

chat educacional. O autor destaca a importância de haver uma preparação prévia; 

postula que a duração média deve oscilar entre 20 e 90 minutos e enfatiza o papel 

do professor em todo o processo da interação: na organização e preparo do 

evento (antes), garantindo o ritmo e a participação de todos (durante) e 

promovendo uma avaliação (depois). Observa ainda que a habilidade do 

participante com o ambiente virtual facilita a utilização dessa ferramenta no 

processo de ensino e aprendizagem. O chat funciona com hora marcada e 



36 
 

interação on-line, em tempo real, o que traz aos participantes a sensação de que 

estão juntos possibilitando a construção e manutenção de identidades de grupo. 

Além disso, pode ser utilizado para tirar dúvidas através de atendimento individual 

ou em grupo e eventualmente para discutir textos.  Mas exatamente por se tratar 

de um mecanismo síncrono, inviabiliza maiores aprofundamentos, visto que a 

participação de todos ao mesmo tempo causa certo congestionamento de 

informações. Textos e postagens mais elaborados e mais extensos são 

preferencialmente utilizados nas interações assíncronas.  

O fórum educacional – recurso mais utilizado em EAD - é acessível 

apenas para pessoas habilitadas: alunos e professores tutores, que monitoram as 

intervenções e mantêm o foco no tema proposto - bastante diferente dos fóruns 

eletrônicos abertos.   Paiva e Rodrigues Jr. descrevem algumas características 

desse gênero digital:  

(i) sua interação assíncrona, (ii) sua organização em threads, ou 
sequencias, ou turnos comunicativos, (iii) sua disposição de agrupar 
vários tópicos discursivos de uma só vez, (iv) sua linguagem mais 
cuidada, erudita, e (v) sua tendência um pouco rígida às possibilidades 
de mudanças de footing dos participantes da interação. (2007, p. 179) 

 

O fórum é utilizado como sala de aula, no qual as relações entre alunos e 

professor vão sendo construídas “como em qualquer sala de aula presencial” 

Souza (2010).  Conforme discutido por Crystal (2001, p. 234): “o contexto 

assíncrono dá aos alunos tempo para ler, compreender, responder, sem as 

pressões das interações em tempo real”. 

Paiva & Rodrigues Jr. traçam um paralelo entre a interação em sala de 

aula presencial e em fóruns educacionais, nos quais observamos uma 

configuração bastante pertinente e útil ao presente estudo (2004, p. 184):  
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Quadro 1 - Quadro comparativo entre a interação em sala de aula 

presencial e em fóruns educacionais2 

 

Interação na sala de aula tradicional Interação em fórum educacional 

Participantes se encontram no mesmo 
espaço geográfico. 

Participantes estão geograficamente 
dispersos. 

Interação síncrona. Interação assíncrona. 

Acontece dentro de um tempo limitado 
medido por horas. 

Acontece dentro de um espaço temporal 
maior (dias, semanas, meses). 

Mediada pelo professor. Mediada pelo computador3. 

O professor aloca os turnos. Os participantes interagem livremente, 
apesar de o professor poder sugerir 
tópicos iniciais. 

Organiza-se através de pares 
adjacentes. 

Organiza-se em “threads” ou sequências. 

A participação se dá de forma linear. A participação não é linear, isto é, o 
participante se insere em qualquer ponto 
do continuum da interação. 

Discute-se um tópico de cada vez e 
conversas paralelas perturbam os 
grupos conversacionais. 

Vários tópicos podem ser desenvolvidos 
ao mesmo tempo com os mesmos 
participantes. 

Raramente um interlocutor fica sem 
resposta. 

Alguns interlocutores não conseguem 
atrair os participantes, o que não significa 
que não sejam lidos. 

Limitações de memória fazem com que 
um interlocutor solicite ao outro a 
repetição de sua fala. 

Não acontecem pedidos de repetição e 
sim negociações de sentido. 

Um interlocutor nunca repete a mesma 
fala de forma idêntica. Quando muito, 
usa paráfrases. 

Um erro pode levar à duplicação da 
mensagem. 

Não há como voltar no tempo e 
recuperar uma fala ipsis litteris. 

Toda a interação fica arquivada e pode 
ser lida ou continuada a qualquer tempo. 

Há mais digressões e mudanças 
explícitas de footing. 

Há menos digressão e mudanças 
explícitas de footing. 

Linguagem menos elaborada. Linguagem bem cuidada. 

 

                                                           
2
  Sem título no original. 

3
 Facilitado pela  participação do tutor. 
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Quanto à linguagem ser mais ou menos elaborada nos fóruns do que 

numa sala de aula convencional, vale destacar que o tutor de um curso em EAD 

tem papel relevante neste quesito, visto que pode incentivar a liberdade e uso de 

uma linguagem mais coloquial, próxima da oralidade, para aproximar os 

participantes e deixá-los mais à vontade no ambiente virtual para expor suas 

opiniões de modo mais informal, ou pode cobrar um discurso mais acadêmico e 

uma postura mais formal de seus alunos. Mas é certo que, em alguns momentos, 

como na produção dos trabalhos de conclusão de curso, a norma padrão será a 

referência adotada.   

A linguagem cotidiana, as gírias, as abreviações típicas da internet e a 

inserção de outros textos e imagens (via links) são recursos que podem minimizar 

ou substituir a carência de elementos característicos da oralidade, típicos da 

linguagem falada, como expressão facial, gestuais, entonação e sonoridade (Paiva 

& Rodrigues Jr, 2004). A informalidade pode ser usada como uma estratégia de 

aproximação entre os participantes.   

 
2.5. Educação a distância 
 

2.5.1. Contextualizando a Educação a distância 

As várias modalidades de ensino a distância têm provocado calorosas 

discussões e debates entre defensores veementes e opositores convictos. Esse 

embate dialógico/ideológico, ao contrario de ser prejudicial, pode contribuir para o 

aprimoramento de ideias e práticas educacionais e colaborar para maior 

compreensão de mecanismos e métodos distintos.  O embate de ideias realizado 
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de forma democrática é, pois, sempre bem vindo, e favorece o engrandecimento 

dos processos de educação, despertando para a importância do tema.  

` Convivemos com duas correntes opostas de pensamento: uma delas vê no 

Ensino a Distância a saída para muitos dos problemas da educação, uma 

oportunidade de se transpor as limitações geográficas e superar as deficiências de 

oportunidades de certas localidades e grupos de pessoas e também como uma 

adequação inevitável aos tempos modernos, determinados por inovações 

tecnológicas. A outra corrente entende as modalidades de EAD como uma 

deterioração do ensino ditado por interesses mercantilistas em detrimento da 

escola pública de qualidade.  

Apresentaremos a seguir alguns dos pressupostos que fundamentam essas 

linhas de pensamento, buscando entender os caminhos e descaminhos da 

educação de nosso tempo à luz das novas tecnologias.  

O Ensino a Distância existe há muito tempo, a internet apenas potencializou 

uma prática já existente, que sempre foi vista com desconfiança, como inferior ou 

secundária. Carlini e Leite questionam a Educação a Distância enquanto uma 

alternativa de qualidade:   

“Essa percepção social da educação a distância não é tão ingênua 
quanto parece. Ela foi construída ao longo da história da educação 
brasileira, e já tem cerca de um século. De modo geral, é possível afirmar 
que, desde a instituição dos modelos de radiodifusão educativa, com a 
fundação da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, em 1923, até os dias 
atuais, com as políticas públicas de formação de professores para a 
educação básica, na modalidade a distância, essas ações correspondem 
a soluções emergenciais e, acima de tudo, político-eleitoreiras. Ações 
capazes de interferir significativamente em indicadores quantitativos, 
índices numéricos, no entanto, esvaziadas da necessária qualidade.” 
(Carlini e Leite 2009, p. 31). 
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À pioneira rádio escola idealizada por Roquete Pinto na Rádio Sociedade 

do Rio de Janeiro, acima citada, somaram-se outras iniciativas, várias ações e 

modelos de EAD, anteriores ao advento da internet, que tinham como principal 

objetivo a educação dos pobres, conforme destacam as autoras:  

Instituto Monitor (1939), Instituto Universal Brasileiro (1941), MOBRAL 
(1967), Projeto Minerva (1970), Telecurso 2º Grau (1978) e Telecurso 1º 
Grau (1981), entre as mais conhecidas. Em todas elas, um pressuposto: 
educação mediada por tecnologias (apostilas em papel; apostilas e 
programas de rádio; apostilas e programas de televisão), com a 
expectativa de atendimento a amplas parcelas da população e, em 
decorrência, de solução imediata, “mágica”, para graves problemas 
educacionais, como alfabetização de adultos, acesso e permanência de 
jovens e adultos em processos educativos, formação do trabalhador. Em 
todas elas, a mesma concepção tecnicista de educação: entrega de 
conteúdos padronizados para estudo individual, difusão de 
conhecimentos que, por si, seriam geradores de habilidades e de atitudes 
nos alunos. Conteúdos que dariam suporte a ações e, principalmente, a 
certificações. (Carlini e Leite, 2009, p.32). 

Com o passar do tempo, a Educação a Distancia (EAD) foi sendo 

reconhecida e difundida, em grande parte, graças às inovações tecnológicas. 

Natural, portanto, que fosse introduzida na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional de 1996 (BRASIL, 1996), na qual consta no Art. 80: “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”. O Plano 

Nacional de Educação (BRASIL, 2001) também trata do tema:  

No processo de universalização e democratização do ensino, 

especialmente no Brasil, onde os déficits educativos e as desigualdades 

regionais são tão elevados, os desafios educacionais existentes podem 

ter, na educação a distância, um meio auxiliar de indiscutível eficácia. 

(Brasil, 2001, p.46) 
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Desse modo, a EAD foi ganhando cada vez mais espaço, foi sendo 

reconhecida pelas leis governamentais, e angariando, em proporção direta ao 

tamanho de sua ampliação, defensores e críticos ferozes. 

` Abramides (2009) condena veementemente a Educação a Distancia, pois 

para ela, trata-se, desde sempre, de um golpe mercantilista consagrado entre a 

ditadura militar e o imperialismo norte-americano, e depois levado adiante pela 

política neoliberal de privatização implementada e desenvolvida nos governos de 

Fernando Henrique Cardoso e continuada nos mandatos de Luiz Inácio Lula da 

Silva, respaldada por organismos internacionais para o favorecimento do ensino 

privado, com o deslocamento de recursos públicos para a esfera privada, por meio 

de isenção fiscal e incentivo financeiro, utilizados por programas como o PROUNI.  

Nesta linha de reflexão, ela sublinha: 

O Ensino a Distância, consubstanciado no Artigo 80 da LDB, estabelece 
que “o Poder Público incentivará o desenvolvimento e a veiculação do 
programa de Ensino a Distância, em todos os níveis de modalidade de 
ensino e de educação continuada”. O Ensino a Distância é uma das 
metas dos organismos internacionais para a massificação e certificação, 
sob a aparência de democratizar o acesso dos estudantes à educação 
nos países periféricos. É direcionado aos segmentos mais pauperizados 

da sociedade, criando a ilusão de um ensino de qualidade. (Abramides, 

2009, p. 3) 

E emenda com uma avaliação sobre a ampliação da oferta de cursos na 

modalidade a distância:  

 (...) constituindo-se em uma das maiores ameaças à Educação Superior 
no Brasil (...). A Internet completou as condições tecnológicas que 
faltavam para substituir o ensino presencial pelo virtual. O antigo ensino 
por correspondência, que se limitava a alguns cursos técnicos, agora 
ganha sofisticação e se amplia para a graduação e pós-graduação. (...) 
Fundamenta-se esse fenômeno na ideia de que é uma inovadora 
projeção das novas tecnologias. O ensino presencial tornou-se arcaico e 
dispensável, assim como o professor e o aluno, vindo a Internet a salvá-
lo. Abrigam-se nesse ponto de vista os mais arraigados defensores da 
educação de mercado e do mercado de educação.  (2009, p.03) 
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Seguindo por este ponto de vista, ela conclui seu trabalho conclamando a 

todos a rejeição da modalidade de EAD. A opinião contundente da autora nos faz 

pensar na seguinte questão: a qualidade do ensino está ligada mesmo ao meio ou 

a quem usa? Muitos defendem que o problema não está no veículo, mas no uso 

que se faz dele. As novas tecnologias não devem, pois, ser vistas como solução 

rápida e fácil para complexos problemas históricos, nem utilizada para fins 

comerciais ou políticos, práticas que muitos, erroneamente, cultivam. A aquisição 

de novas tecnologias não basta, há que se fazer bom uso delas. Existem várias 

experiências positivas neste sentido. Os Governos e diversas instituições de 

ensino estão capacitando professores/gestores para a EAD, cientes de que a 

inovação tecnológica é algo inevitável, irreversível e, que, portanto, precisamos 

entender e dominar seus recursos e utilizá-los como plataforma de uma educação 

qualificada e consciente. A tecnologia não pode ser vista como algo isolado, mas 

como parte integrada da sociedade – da qual somos atores ativos, colaboradores 

de todo o processo, conforme postula Lapa: 

Desviar a atenção de si mesmas para a potencialidade do recurso 
tecnológico favorece que as pessoas enfrentem um primeiro perigo: o de 
não assumir o seu lugar de protagonistas dos processos sociais em 
curso, cabendo a elas, apenas, a opção por aceitar ou não as condições 
impostas pela tecnologia. Assim, estaríamos abrindo mão do nosso papel 
de autores e sujeitos da apropriação da tecnologia. O pensamento 
comum da oposição entre homem e máquina constrói a inércia nos 
homens, pois retira das pessoas o protagonismo, o seu entendimento 
como sujeito que pode dominar e apropriar-se crítica e criativamente da 
ferramenta tecnológica para conquistar seus próprios objetivos. (Lapa, 
2008, p. 04 e 05). 

As tecnologias criam outras possibilidades de interação, não 

destituem o caráter eminentemente humano das relações educacionais, 

mas permitem transformá-lo em outro tipo de presença, dessa vez on-line, 
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por meio de câmeras, vídeos, chats, etc. A EAD serve muito bem à 

democratização do acesso à educação e à continuidade na formação de 

indivíduos, com especializações, graduações e pós-graduações. Carlini e 

Leite escrevem:  

“Embora seja rejeitada por muitos educadores, a EaD pode ser uma 
opção adequada para a educação continuada de adultos, principalmente 
para aqueles que já têm experiência consolidada de aprendizagem 
individual e colaborativa e de pesquisa, como os alunos da pós-
graduação e os profissionais graduados em busca de especialização. 
Educação continuada é entendida como aquela que se dá no processo 
de formação constante, de aprender sempre, de aprender em serviço, por 
associação entre teoria e prática, por reflexão sobre a própria 
experiência, por ampliação do universo do conhecimento com novas 
informações e novas relações e que, em última instância, deve contribuir 
para a construção de uma práxis, como sinônimo de prática refletida”. 
(Carlini e Leite, 2009, p.33 e 34). 

Marcon e Malaggi (2012) também tratam da questão, e sugerem que o 

termo “a distancia” implica em algo distanciado, mas que essa barreira é 

derrubada pela tecnologia, que aproxima em uma educação on-line. O tempo e o 

espaço deixam de ser limitantes nos processos comunicacionais. As formas de 

interação síncrona e assíncrona passam a ressignificar a emissão e a recepção, 

que antes aconteciam de modo unilateral: televisão, impressos, rádio. Segundo os 

autores: “enquanto a modalidade ‘a distância’ é operada por meios de transmissão 

em sua natureza, a modalidade online lança mão das disposições favoráveis à 

interatividade”. E explicam sua argumentação: 

As características das Tecnologias Digitais de Rede (TDRs) 
ressignificaram a Educação a Distância (EAD). A interação desobstruída 
dos “grilhões” do tempo e do espaço, e a comunicação síncrona e 
assíncrona por meio de diferentes ferramentas, potencializam processos 
educativos que superam as limitações geográficas, promovendo uma 
educação não mais a distância, mas online. Atributos como autoria, 
coautoria, criatividade e colaboração podem ser privilegiados nesses 
espaços (...) (Marcon e Malaggi, 2012, p.1).  

O crescimento do número de alunos matriculados em cursos a distância é 

uma realidade no contexto educativo brasileiro, promovendo a expansão e a 

interiorização da educação superior pública. O Censo da Educação Superior de 
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2012 registrou 1.113.850 matrículas em cursos de graduação a distância, o que 

corresponde a 15,8% do total da população universitária brasileira (ABED, 2013).  

Talvez por conta de outras tentativas de outrora, que eram destinadas aos 

menos abastados e que primavam pela tecnicidade e homogeneização, o 

preconceito tenha se instalado. E o uso desmedido e mercantilista que algumas 

instituições fazem do Ensino a Distância, com substituição maciça de educadores 

presenciais por virtuais, visando apenas lucro, também colabora para que a EAD 

encontre tanta resistência. As modalidades de educação presencial e a distância, 

precisam conviver harmonicamente, de forma complementar. A tecnologia faz 

parte de nossas vidas e a educação a distância precisa deixar de ser tratada de 

modo maniqueísta, nem como solução infalível para todos os males nem como a 

grande vilã responsável pela ineficiência da educação atual.  É apenas uma nova 

possibilidade, que pode contribuir somar e ampliar as esferas de atuação das 

políticas educacionais, agora amparadas em novas tecnologias. Mas há que se ter 

planejamento, capacitação e comprometimento, conforme comenta Lapa:  

Hoje, conhecer e saber usar um novo recurso tecnológico significa 
acesso, difusão e produção de conhecimento. No entanto, mais do que 
conhecer as tecnologias de informação e comunicação e saber usá-las 
como instrumento de ensino e aprendizagem, é preciso buscar uma 
apropriação consciente e criativa desses meios. (Lapa, 2008, p.3) 

Esse uso requer um planejamento adequado à participação ativa que se 

propõe coforme salienta Carlini e Leite (2009):  

A EAD requer um criterioso processo de planejamento pedagógico, que 
deve ser realizado pelo grupo de professores, em sintonia com a 
realidade social, aberto à participação dos atores do processo educativo, 
baseado na articulação entre teoria e prática e em condições de 
promover a transformação da realidade na qual se desenvolvem.  (2009, 
p: 34) 
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Ainda considera a importância do conhecimento prévio do aluno, bem como sua 

prática social. A contextualização, problematização e teorização dessa prática, de 

forma organizada através de uma relação dialógica e participativa, contribuem na 

reelaboração da prática social, fomentando processos de mudança.  

 

A educação, seja presencial ou virtual, requer comprometimento por parte 

de todos os envolvidos. Em EAD o professor continua dando aula, mas agora não 

mais numa sala de aula e sim em ambientes virtuais que permitem interação em 

fóruns, chats, e-mails, videoconferências, etc. O conteúdo e o material didático 

não precisam e não devem ser tecnicistas e massificadores, como outrora, longe 

disso, podem ser pensados especificamente para este fim – tecnológico - levando 

em consideração as peculiaridades de cada grupo ou aluno, em um constante 

processo de aprendizagem, construído e reconstruído, dialogicamente, durante a 

interação.   

Apesar desse movimento de transformação e mudança, o processo de 

ensino-aprendizagem ainda se restringe muitas vezes, conforme aponta Mitre et 

al, “à reprodução do conhecimento, no qual o docente assume um papel de 

transmissor de conteúdos, ao passo que, ao discente, cabe a retenção e repetição 

dos mesmos” (2008, p. 2134). Esta visão tradicional do professor atuando como 

transmissor de informações e do aluno como passivo receptor acrítico desse 

conteúdo precisa ser desconstruída no encontro educacional, tanto na modalidade 

presencial como a distância. Nessa perspectiva, abre-se um novo espaço para 
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uma atmosfera colaborativa na qual todos podem se reconhecer como sujeitos 

ativos e transformadores do processo de aprendizado.  

Conforme ponderam Carlini e Leite, “o papel do professor é 

redimensionado. Ele atua como mediador, como incentivador dos processos de 

aprendizagem dos alunos, na construção ou reconstrução do conhecimento”. 

(2009, p., 35).  

O papel do aluno também mudou. Ele agora deve ser sujeito ativo na 

construção do saber. E sua busca do conhecimento se dá em parceria com o 

professor e em cooperação com os outros.  

As novas tecnologias não devem, pois, ser vistas como solução rápida e 

fácil para complexos problemas históricos. Sua aquisição apenas não basta, há 

que se fazer bom uso delas. Os Governos e instituições estão capacitando 

professores/gestores para a EAD, cientes de que a inovação tecnológica é algo 

inevitável, irreversível e, que, portanto, precisamos entender e dominar seus 

recursos para utilizá-los como plataforma de uma educação qualificada e 

consciente. É preciso entender a tecnologia não como algo isolado, mas como 

parte integrada da sociedade – da qual somos atores ativos, colaboradores de 

todo o processo.  

O potencial da educação a distância não deve ser desprezado. Com 

responsabilidade, comprometimento, planejamento e capacitação, a EAD pode 

deixar de ser vista com maus olhos, como instrumento massificador puramente 

tecnicista, um instrumento de interesses políticos e econômicos duvidosos, de 



47 
 

cunho puramente mercantilista, e ganhar respeitabilidade como um novo espaço 

de criação dialógica e colaborativa, um processo de produção de conhecimento 

coletivo, que usa a tecnologia como veículo de aproximação, ressignificando os 

papeis do professor e do aluno, ambos sujeitos de uma história em constante 

modificação. A EAD é uma realidade cada vez mais presente, melhor entendê-la 

já como resultado intrínseco ao desenvolvimento e poderoso instrumento de 

conhecimento, em um mundo, hoje, globalizado e conectado. 

2.5.2. Interação e comunicação em EAD 

As interações virtuais são cada vez mais compartilhadas na sociedade 

contemporânea.  O desenvolvimento e a disseminação das redes sociais, os sites 

de relacionamento, a pesquisa e o comércio pela internet, dentre outros, estão 

modificando nossas formas de comunicação interpessoal. A Educação a distância 

tem buscado acompanhar o desenvolvimento das tecnologias digitais e das redes 

sociais de comunicação, utilizando–se dessas inovações nas relações de 

interação e comunicação que fundamentam a natureza dialógica do processo 

educativo.  Quintas-Mendes discute a importância do rosto e das expressões 

faciais, o olhar, o sorriso, a postura do corpo, a posição no espaço, os gestos ou a 

voz e a entoação nos processos interacionais (Quintas-Mendes, 2010). Na 

interação face a face, esses sistemas comunicativos paralinguísticos e não verbais 

são fundamentais para a construção e interpretação de significados.  A literatura 

tem apontado que a ausência ou a presença desses elementos paralinguísticos e 

prosódicos marca diferenças entre a conversação em ambiente virtual e a 

realizada face a face (Campos, 2008, Barros e Crescitelli 2008).  Para Barros e 
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Crescitelli: “as interações virtuais, por serem a distância, impõem desafios aos 

professores e alunos para a sua realização e para a sua manutenção com 

sucesso, em razão da ausência do contexto físico partilhado” (2008, p.                                                                                                    

73). A falta de compartilhamento do mesmo espaço físico e temporal pode 

dificultar e comprometer o processo de interação, sendo que mal-entendidos, 

tensões e conflitos se tornam mais comuns e podem ser potencializados pela 

ausência do contato face a face.  Segundo as autoras, em uma sala de aula virtual 

em que a relação face a face não se estabelece e em que a comunicação se 

efetiva através da escrita, como nos fóruns de discussão, o uso de estratégias de 

natureza afetiva é fundamental para que a interação seja bem sucedida e 

contribua para a aprendizagem e construção coletiva do conhecimento.  

Um dos grandes desafios dos cursos a distância é a construção de um 

ambiente interacional em que todos os participantes se sintam envolvidos e 

corresponsáveis com o aprendizado. Johnson e Card (2007) utilizam o conceito de 

comportamentos de aproximação (Immediacy behaviors), definidos como ações 

verbais e não verbais que transmitem calor, proximidade e disponibilidade para a 

comunicação.  Para as autoras, é preciso ter garantido no ambiente virtual uma 

proximidade temporal caracterizada por uma interlocução oportuna, pontualidade 

no retorno das solicitações e retroalimentação (feedback), intercalados com 

mensagens de apoio e suporte.  Gonçalves (2009) apresenta e discute o conceito 

de estratégias de aproximação (accomodation strategies) como recursos 

linguísticos verbais e não verbais que estrategicamente podem conduzir a uma 

diminuição do afastamento, da distância e da diferença entre os interlocutores, 
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tornando assim a relação mais simétrica, além de promover um conhecimento 

mais interativo e participativo. Destaca ainda o papel das estratégias de 

aproximação na produção de solidariedade, demonstração de afeto, sinalizando 

uma preocupação sincera com o outro e contribuindo o para o resultado positivo 

da tarefa e a satisfação interacional dos participantes. Estratégias de acomodação 

representam tentativas dos interlocutores de quebrar a assimetria da interação, 

além de criar um contexto propício para maior cooperação e compartilhamento de 

conhecimentos. 

Campos (2008) menciona algumas marcas presentes no discurso escrito, 

como por exemplo, emissão de avaliações, convites, solicitações, elogios, 

recomendações, repetições, perguntas, dentre outras. O autor defende que 

marcas como essas podem tornar um discurso mais envolvente e destaca dois 

princípios norteadores da prática educacional: o aluno deve ser encorajado a 

participar e extrair o máximo possível de seu próprio conhecimento e experiência; 

o professor deve estimular o pensamento crítico.  Santos e Oliveira (2011) 

ressaltam que a escolha de algumas dessas estratégias pode provocar reações 

colaborativas no discurso do aluno como, por exemplo, uma saudação inicial 

seguida de um elogio imprime um tom positivo de aproximação e cortesia à 

conversação, estabelecendo, assim, uma relação de empatia. As autoras apontam 

outras estratégias de aproximação e ativação do processo de aprendizagem como 

a avaliação da resposta do aluno seguida de uma proposta de abrir o diálogo e 

aprofundar a pesquisa, por exemplo: vamos debater com os colegas? Essa 
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estratégia demonstra e ratifica seu interesse na interação bem como seu 

comprometimento com o processo de ensino e aprendizagem. 

Na perspectiva de aproximação e interação em ambientes virtuais de 

aprendizagem, Rourke et al (1999) discutem alguns indicadores de respostas 

comunicativas enquanto facilitadores do processo interacional. Em primeiro lugar 

os indicadores afetivos que incluem a expressão de emoções e sentimentos, o uso 

de humor, apresentação do lado pessoal e expressão de vulnerabilidades. Em 

seguida os indicadores interativos com respostas e referências às mensagens dos 

outros, citação destas mensagens, cumprimentos, elogios, concordâncias e 

feedback. E finalmente as respostas coesivas tais como identificação pelo nome, o 

uso de pronomes e expressões inclusivas (“nós”, “nosso grupo”) e saudações.   A 

observação desses mecanismos sociointeracionais favorece a construção de 

identidade do grupo e o sentimento de pertencimento na comunidade de 

aprendizado, funcionando como estratégias de aproximação e motivação. 

Martins e Garbin (2011) comparando a participação em fóruns, com e sem 

mediação do tutor, concluem que a mediação promove uma maior interação entre 

alunos, tutores e a plataforma de ensino.  Segundo os autores, os resultados 

apontam que o acesso à plataforma e às contribuições do grupo, no fórum 

mediado, torna-se um instrumento de construção do conhecimento e ocorre de 

forma constante e intensificada, comparados com as disciplinas sem mediação 

nos fóruns.  Tavares (2007) discute o tríplice papel do professor como vetor da 

informação, avaliador e animador da interação. O papel de animador da interação, 

definido segundo o autor como: “o líder do jogo interacional, com a incumbência 
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de organizar, estruturar e dirigir a interação” (Tavares, 2007, p.54), é fundamental 

para o processo de construção do conhecimento nos fóruns educacionais. Nos 

fóruns sem mediação, não se efetiva o diálogo nem o ambiente de discussão, 

configurando apenas uma atividade de postagem com acesso prioritário no final 

do processo.  

Os processos interativos e comunicacionais na construção do 

conhecimento em EAD, em especial as estratégias de aproximação utilizadas para 

envolver o aluno, promover o diálogo e fomentar sua participação, são 

fundamentais para a construção do conhecimento em ambientes virtuais. A 

reflexão, discussão e a investigação das estratégias de aproximação e mediação 

pedagógica e sua importância nos processos interacionais em Educação a 

Distância são propósitos centrais desse trabalho.  

2.5.2 Presença, mediação pedagógica e construção coletiva do conhecimento.  

 Uma das questões mais frequentes quando se pensa a prática educativa a 

distância, relaciona-se a ausência do compartilhamento do mesmo espaço e do 

mesmo tempo. Moore ([1993] 2002) minimiza esta problemática, argumentando 

que, no processo de ensino e aprendizagem, os conceitos de distância e 

proximidade para além de seus aspectos geográficos e tecnológicos, precisam ser 

concebidos e priorizados pelos seus aspectos pedagógicos e psicológicos.  Neste 

contexto o autor discute o conceito de Distância Transacional que trata dos 

espaços comunicacionais e psicológicos entre alunos e instrutores e “descreve o 

universo de relações professor-aluno que se dão quando alunos e instrutores 

estão separados no espaço e/ou no tempo” (Moore, [1993] 2002, p.2).   
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Precisamos assim compreender o papel da interação como elemento fundamental 

no processo de ensino e aprendizagem, em especial, sua capacidade de reduzir a 

distância e produzir proximidade.   

 O estabelecimento de relações interpessoais bem como o sentimento de 

ser importante para os colegas e professores, faz com que o aluno desenvolva um 

sentimento de presença e um compromisso com o grupo e com o aprendizado.  

Esse sentimento de presença, estabelecido a partir da interação social, promove o 

processo de aprendizagem conforme assinala Francisco e al. (2005, p. 263):  

Só o entendimento de que a interação social é o elemento capaz de 
reduzir a distância e, portanto, criar proximidade poderá contribuir para 
que seja concebida como uma parte inseparável do processo de ensino-
aprendizagem. 

 Quintas-Mendes et al (2010) problematiza o conceito de presença social 

adaptado para utilização em contextos de interação mediada por computador, 

destacando duas abordagens distintas: a primeira relacionada e atribuída ao meio 

de comunicação e outra, por eles enfatizada, de caráter mais relacional, pertinente 

às competências comunicativas e interacionais que, segundo eles, precisam ser 

desenvolvidas por moderadores e professores na perspectiva de se criar um 

sentimento de presença.  Conforme consideram Francisco et al (2005), o ensino e 

aprendizagem em educação a distância implica o estabelecimento de relações, 

interações e transações interpessoais e educacionais que buscam sustentar e 

transformar o ato de aprender e ensinar numa perspectiva coletiva, participativa e 

socialmente contextualizada.   
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 Garrison et al (2002) observando o modelo de aprendizado que ocorre em 

grupos de aprendizagem a distância, analisam e discutem os conceitos de 

presença social, presença cognitiva e presença de ensino.  Em primeiro lugar, 

apresentam o conceito que julgam mais vital no processo educativo – a presença 

cognitiva, compreendida como a capacidade de construção de significado a partir 

da comunicação.  Consideram que, embora seja uma questão fundamental tanto 

na modalidade presencial quanto a distância, demanda atenção particular quando 

o meio de comunicação muda como na utilização da comunicação mediada por 

computador com propósitos educacionais.   Outra consideração importante é o 

conceito de presença de ensino através do qual discutem o papel do professor 

como organizador, planejador e avaliador, sendo responsável pela gestão do 

processo educativo, sugerindo tópicos de reflexão, focando a discussão quando 

necessário e contribuindo para a construção do entendimento.  Outra função 

importante destacada na presença de ensino é a função de facilitador da interação 

com o objetivo de promover e implementar atividades que estimulem a integração 

entre todos os atores envolvidos, entre si, em grupos e com os conteúdos e 

interesses pertinentes ao processo de aprendizagem.  A função de facilitador da 

aprendizagem, embora seja responsabilidade essencial do professor, pode e deve 

ser compartilhada por alunos e grupos.  E finalmente definem presença social 

como a capacidade dos participantes de um grupo de aprendizagem em projetar 

suas características pessoais para a comunidade, apresentando-se, assim, como 

“pessoas reais”.  A principal função da presença social, para os autores,  é dar 

suporte a presença cognitiva facilitando indiretamente o pensamento crítico 

desenvolvido e sustentado  pela comunidade de aprendizagem. Considerando que 
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a interação em grupo contribui para tornar o processo de aprendizagem motivador 

e gratificante, a presença social contribui diretamente para o sucesso da 

experiência educacional. 

 Gonçalves (2013) discute a presença na interação sob uma perspectiva 

sociolinguística interacional, observando os principais enquadres de presença, 

resultantes dos processos interacionais em EAD.  O autor agrupa os estados da 

presença na interação em dois enquadres principais: a presença parcial e a 

presença plena.  Na presença parcial ou enquadre interacional técnico, o foco da 

interação é voltado para os procedimentos e cumprimento das tarefas, assim “o 

professor utiliza mais as tecnologias duras isto é o sistema, a plataforma, os 

materiais, os objetos de aprendizagem que as tecnologias leves, como a 

conversa, empatia e escuta atenta”.  Logo, como resultado da interação, pode-se 

observar entraves no processo de ensino e aprendizagem devido à falta de 

presença social.  Por outro lado, conforme postula Gonçalves, para garantir a 

presença plena com disponibilidade e interesse pelo aluno e seu contexto, 

integrando o “estar lá” e o “estar com” ao “estar por” e ao “estar para”, é preciso o 

encorajamento e estímulo através da escuta atenta e da utilização de estratégias 

de aproximação como a polidez e os marcadores conversacionais, que contribuem 

para criar envolvimento e maior proximidade interacional.  Com isso contribui-se 

para a diminuição da assimetria interacional, possibilitando a construção de 

comunidades de aprendizagem nos ambientes de EAD. 

 Em ambientes de aprendizagem a distância, uma das discussões centrais 

está relacionada ao processo de mediação pedagógica. Masseto (2000) define 
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mediação pedagógica como a postura do professor/tutor como facilitador, 

incentivador ou motivador da aprendizagem.   Esse alinhamento deve acompanhar 

o processo de ensino e aprendizagem em todos os seus momentos.  

Compreende-se a mediação pedagógica como uma postura docente que estimula 

a aprendizagem.  É uma forma de estabelecer interações com os alunos, entre os 

alunos e desses com o conteúdo, de forma dinâmica e participativa, tendo como 

finalidade a produção do conhecimento.  A mediação pedagógica favorece a 

conexão entre teoria e prática e a aplicação do conhecimento em situações reais e 

cotidianas.  Conforme apontado por Mill et al (2010), o projeto pedagógico de um 

curso a distância deve contemplar vários momentos interacionais de mediação, 

bem como a presença do professor-tutor encarregado da gestão do processo 

interacional entre os alunos e entre estes e o conteúdo estudado. 

 Pesce (2005) discute a metodologia da mediação pedagógica sublinhando 

a importância e pertinência das diversas estratégias de mediação em diferentes 

situações de interação. Assim postula que, em momentos de encerramento, a 

mediação conceitual conclusiva é bastante adequada, enquanto, em momentos de 

discussão intensa, a mediação de natureza problematizadora é mais pertinente.  

Para a autora, o mediador “deve estar atento a como e quando intervir 

conceitualmente, de forma conclusiva ou de modo mais afetivo que conceitual, 

quando problematizar, quando convidar os sujeitos em formação a interagir com 

seus pares, a refletir sobre sua prática profissional etc.”.   Esse movimento 

metodológico mediador contribui para uma produção mais simétrica e participativa, 
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possibilitando o processo de identificação enquanto grupo de aprendizagem 

colaborativa. 

 Garcez (2006) analisa aspectos da interação em processos educativos 

presenciais.  Em primeiro lugar, considera a prática interativa IRA 

(iniciação/resposta/avaliação), cujo objetivo principal seria a apresentação de 

informações e a avaliação constante do aluno, não exigindo dos participantes o 

engajamento na produção e apropriação do conhecimento. Essa dinâmica 

interacional submete o aluno ao fazer ou não fazer o que o professor quer, 

favorecendo a reprodução de conhecimentos.  O autor chama atenção para a 

correção da fala do aluno que pode ocorrer no turno de avaliação no padrão IRA, 

sendo “a prática de iniciar e levar a cabo o reparo da fala do interlocutor no turno 

seguinte ao da fonte de problema é um fenômeno raro na conversa cotidiana, 

sendo interacionalmente custoso” (Garcez, 2006, pag. 72). Na discussão de 

reparo proposta por Sacks et al. (1977), os autores apontam para a preferência 

que deve ser dada ao próprio falante na condução de situações potencialmente 

problemáticas na interação e na consequente iniciação do reparo.  Uma 

possibilidade de enquadre alternativo dentro do padrão IRA, conforme apontado 

por Garcez, é a manutenção da preferência pelo auto-reparo, o professor ao invés 

de apresentar a resposta correta, inicia o reparo, estimulando o aluno a buscar 

outra articulação de resposta. Assim mantém a preferência do auto-reparo, 

creditando a autoria ao seu produtor, como um direito de reparar sua dificuldade, 

contribuindo para a construção da aprendizagem pelo aluno, enquanto sujeito do 

processo. 
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 O’Cornnor e Michaels (1996) apontam outra alternativa interacional ao 

padrão IRA: a estrutura de participação do revozeamento, na qual a interação não 

se desenvolve apenas a partir de questões de conhecimento controlado pelo 

professor, mas principalmente a partir de questões abertas sobre a opinião dos 

alunos.  Assim, na prática do revozeamento, todos são estimulados a uma 

reflexão crítica sobre a contribuição dos colegas, possibilitando uma interação 

mais simétrica e prolongada e promovendo a construção do conhecimento. 

 A conjunção dos fatores de presença na interação e mediação participativa 

da aprendizagem contribui na construção do conhecimento a partir das 

experiências vivenciadas pelo grupo através da elaboração de questões, da busca 

de novas informações e da produção coletiva de novos significados. 
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3. Sujeitos, metodologia de coleta e análise. 

3. 1. Tipo de pesquisa 

O presente trabalho configura-se como uma pesquisa de natureza 

qualitativa que trabalha com o universo dos significados, das crenças, dos valores 

e das atitudes (Minayo, 2006) e que busca responder a questões que tratam de 

um nível da realidade no campo das Ciências Sociais, muito especiais, às quais 

não se aplica uma abordagem quantitativa (Minayo, 2006).  O pesquisador do 

presente trabalho participou como tutor do curso, possibilitando a análise dos 

eventos do ponto de vista dos atores sociais (Erickson, 1992) e conferindo à 

pesquisa algumas marcas de trabalho etnográfico, como a perspectiva da 

observação participante, que segundo Minayo (2006) permite a incorporação de 

dados do contexto investigado e atribui ao pesquisador a posição de observador 

participante de uma situação social.  Para Erickson, o método de investigação 

etnográfico apresenta e revela, a partir da vivência dos sujeitos participantes do 

processo, tanto pesquisadores como pesquisados, as atitudes, os interesses, as 

crenças e os valores envolvidos. (Erickson, 1992).  O método etnográfico 

fundamenta-se na observação sistemática das situações reais no local em que os 

fenômenos ocorrem. Isso permite uma descrição da realidade observada, o mais 

fiel possível sobre as representações que os atores fazem do contexto onde vivem 

e atuam.   Peruzzo discute o conceito de pesquisa participante, na qual o 

pesquisador se insere no universo estudado, interagindo como membro e “vive a 

situação concreta que abriga o objeto de sua investigação” (Peruzzo, 2010, 

p.137).  
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3. 2.  Dados da pesquisa 

O material analisado neste trabalho faz parte do Curso de Especialização 

em Ativação de Processos de Mudança na Formação Superior de Profissionais de 

Saúde. O referido curso, concebido em parceria do Ministério da Educação, 

Ministério da Saúde e Rede UNIDA, encontra-se em sua quarta edição sob a 

responsabilidade da EAD/ENSP/FIOCRUZ com financiamento da Universidade 

Aberta do Brasil (UAB/MEC).   

Os dados utilizados na análise provêm de material produzido a distância a 

partir da interação de um grupo de tutoria do referido curso realizado no polo da 

UAB-Salvador, no período de 2010-2011.  O grupo analisado era bastante 

diversificado e composto de um tutor e dez alunos (um profissional da medicina, 

três da enfermagem, dois da farmácia, um do serviço social, dois da fisioterapia e 

um da psicologia).  A diversidade na composição do grupo proporcionou a troca de 

experiências e vivências significativas para a construção do conhecimento numa 

perspectiva multiprofissional e interdisciplinar.  

  Os trechos estudados foram retirados do ambiente virtual de 

aprendizagem VIASK - Virtual Institute of Advanced Studies, plataforma de EAD 

utilizada pela EAD/ENSP/FIOCRUZ.   O corpus de análise é composto por 101 

páginas com as contribuições dos 13 fóruns realizados referentes a temáticas 

desenvolvidas e situações vivenciadas ao longo do curso, bem como 234 páginas 

de interação em 26 chats realizados durante os 12 meses de duração do curso. A 

participação ativa dos alunos reflete o compromisso do grupo com o trabalho, com 

a produção e com o aprendizado.  
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 Foi também utilizado como fonte de pesquisa o material de avaliação do 

curso (Instrumento de avaliação I a), além de interação por e-mail entre os 

interlocutores envolvidos. A diversificação das fontes de reflexão contribui para 

promover a triangulação do olhar investigativo e multiplicar as possibilidades de 

abordagem do objeto (Minayo, 2006).  

3. 3.  Procedimentos 

Com o material em mãos, iniciamos o trabalho de análise cuidadosa, por 

meio da busca e observação de fenômenos interacionais recorrentes nos dados.  

A partir da identificação dessa direção, construímos a pergunta da tese e 

confrontamos o material selecionado com os pressupostos da Análise 

Sociointeracional do Discurso e da ACE, conforme apresentado na introdução do 

trabalho. 

Os segmentos selecionados foram submetidos à numeração das linhas 

para facilitar o processo de análise do material.  Foi mantida a grafia conforme 

postado no AVA.  Foram substituídos os nomes dos alunos por números (de 1 a 

10) para manter o anonimato.  

Os integrantes do curso concordaram em participar da pesquisa através 

de termo de consentimento livre e esclarecido. O presente trabalho foi aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal Fluminense – CAAE 

03271513.8.0000.5243 conforme consta no anexo 2.  A principal função do CEP é 

proteger os sujeitos voluntários e as instituições participantes, garantindo a 

observação dos preceitos éticos na produção científica e na divulgação e 

compartilhamento dos resultados da pesquisa.  Assim, de antemão, os 
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pesquisadores se comprometem com o retorno dos resultados aos sujeitos e 

instituições participantes, conforme pactuado junto ao CEP. 

3.4 Os ativadores de mudança 

O Curso de Ativação de Processos de Mudança na Formação Superior de 

Profissionais de Saúde, mais conhecido como curso de Ativadores de Mudança, 

surge a partir da articulação entre os setores da saúde e da educação.  Os 

ministérios da Educação e da Saúde promoveram debate sobre a mudança na 

formação de profissionais de saúde lançando em 2004 o "Aprender SUS”, política 

que reforçava a necessidade de articulação entre o processo de formação em 

saúde e o SUS.  O curso de Ativadores de Mudança foi concebido neste contexto 

de transformação com a implantação das diretrizes curriculares nacionais para os 

cursos de saúde e a adoção da integralidade como eixo norteador dos processos 

de formação em saúde voltado para a consolidação do SUS em todo o país.  

Atualmente, o curso Ativadores de Mudança encontra-se em sua quarta edição em 

parceria da EAD/ENSP/FIOCRUZ com a UAB/CAPES/MEC sendo oferecida seis 

polos municipais UAB localizados em Itapetininga-SP, Resende-RJ, Salvador-BA, 

Maceió-AL, Fortaleza-CE e Rio Branco-AC, o que possibilita a interiorização de 

processos formativos em pós-graduação lato sensu, bem como o fortalecimento 

da integração entre os setores da educação e saúde. 

O curso de Ativadores de Mudança apresenta algumas especificidades 

metodológicas, destacando-se a concepção e o projeto político pedagógico (anexo 

1). O curso trabalha com o processamento de situações problema (concebidas por 
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especialistas) e relatos de práticas (trazidos pelos estudantes) que abordam um 

grupo de competências a serem discutidas ao longo do curso.  

O processamento de situações-problema e relatos de práticas se dá em 

pequenos grupos, com no máximo 10 alunos, alternando encontros presenciais 

com momentos a distância, os quais concentram a maior parte da carga horária do 

curso. No processamento da situação-problema, ocorrem as etapas de 

identificação do problema, explicação - formulação de hipóteses explicativas, 

produção de questões de aprendizagem que orientam a busca de novas 

informações para a construção de novos significados.  O curso disponibiliza um 

conjunto de referências bibliográficas, deixando o aluno livre no processo de 

escolha das fontes de informação, estimulando-se sempre uma busca ampliada e 

qualificada. Cada situação discutida origina uma ou mais questões de 

aprendizagem que serão apresentadas como ponto de partida para a 

sistematização e organização do fórum a distância do curso. 

 O aprendizado baseado em problemas permite a análise e a busca de 

informação relevante a partir da vivência e da necessidade de aprendizado do 

estudante frente a uma situação da realidade, contribuindo para o 

desenvolvimento de competências educacionais e possibilitando a integração do 

estudo às necessidades concretas da realidade vivenciada (Venturelli, 2000). 

O objetivo principal do curso é formar especialistas capazes de fomentar e 

ampliar o pensamento crítico na perspectiva da produção e difusão de processos 

de mudança na educação superior de profissionais de saúde no país, articulados 

com o SUS. O curso é direcionado a professores de instituições de ensino 
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superior públicas ou privadas, professores da educação básica, com atividades 

relacionadas à integração entre educação e saúde e promoção da saúde e 

profissionais da área da saúde, que atuem em unidades onde ocorram atividades 

de integração ensino-serviço e a formação em saúde (integração ensino-serviço). 

  As situações-problema funcionam como disparadoras do processo de 

reflexão e de teorização no grupo e devem estar contextualizadas com a realidade 

social dos especializandos. Devem buscar explicitar os saberes prévios do grupo, 

identificar necessidades de aprendizagem e contribuir na construção de novos 

significados e saberes na perspectiva de transformação da reelaboração da 

prática social, fomentando processos de mudança. (Brasil, 2010). 

   A Figura a seguir ilustra o processo de construção do aprendizado 

no curso Ativadores de Mudança, conforme mostrada no caderno do 

especializando do curso (BRASIL, 2010, p.65).  

 

 

 

Figura 1 Esquematização do processo de ensino-aprendizagem a partir da     exploração 

de uma situação-problema. Adaptado de Lima, V.V. Learning issues raised by students during PBL 
tutoials compared to curriculum objectives. Chicago, 2002 (Dissertação de Mestrado - University of 
Illinois at Chicago - Department of Health Education). 
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A avaliação do curso é prioritariamente formativa, baseada no desempenho 

nos trabalhos em pequenos grupos nos momentos presenciais e a distância; na 

análise de portfólio individual que deverá resultar na elaboração de uma proposta 

de intervenção, no formato de um Trabalho de Conclusão de Curso.  

A postura pró-ativa do grupo é sempre estimulada, fomentando a reflexão 

crítica e garantindo a liberdade de expressão. O facilitador da aprendizagem ou 

tutor deve estar atento às necessidades de aprendizado de cada aluno, mediando 

o processo, apoiando e contribuindo para o desenvolvimento das competências 

esperadas. 

Concebido a partir de metodologias ativas de ensino e aprendizagem, o 

curso está fundamentado no princípio da autonomia e da construção coletiva do 

conhecimento. (Brasil, 2010). As metodologias ativas de ensino-aprendizagem são 

focadas no educando como centro da aprendizagem e concebidas através de uma 

relação dialógica entre sujeitos que permite a construção de novos conhecimentos 

e a transformação da realidade. Para Paulo Freire (1996), o olhar do educador 

precisa estar vinculado a uma reflexão crítica sobre a realidade. É através da 

busca ativa de conhecimentos para dar resposta a uma pergunta, a um problema 

ou a uma situação vivenciada, que vamos nos apropriando de instrumentos do 

conhecimento para aprender a aprender ao longo da vida.  Segundo Perrenoud 

(1999), a prática reflexiva e a participação crítica são concomitantemente os 

objetivos e as maiores alavancas do processo de aprendizagem. 

A metodologia ativa exige a problematização, a pesquisa e a elaboração 

própria, em que o sujeito participa e se envolve em um processo intermitente de 

investigação e discussão coletiva, buscando a produção de conhecimentos 
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(Demo, 2004). A aprendizagem deve ser significativa, relacionada às experiências 

anteriores e vivências pessoais, permitindo a formulação de problemas 

“significativos” que motivem o aprendizado. Isso possibilita o estabelecimento 

de uma rede de relações entre fatos, objetos, acontecimentos, noções e conceitos, 

contribuindo para a utilização do que é aprendido em diferentes situações. Para 

Rogers (1986), o que torna significativa a aprendizagem é o reconhecimento pelo 

sujeito educando de um problema ou assunto como relevante para seus 

propósitos e para sua vida. Para Berbel (1998), a construção dos problemas deve 

focar as competências necessárias para o enfrentamento de situações reais, 

através do processo de reflexão e teorização.  Assim, configura-se um processo 

de aprendizado contínuo e coletivo conforme consideram Hoffmann & Koifman: 

Na perspectiva da aprendizagem significativa, o aprender possui um 
caráter processual, dinâmico, exigindo a participação do educando nas 
atividades de ensino para garantir o aprofundamento dos significados 
elaborados, enquanto requer do educador o exercício contínuo do 
trabalho reflexivo, da disponibilidade para a pesquisa, para o 
acompanhamento e avaliação do processo de aprendizado crítico, o que 
frequentemente pressupõe a ocorrência de situações imprevistas, novas 
e desconhecidas. Esse processo necessita ser fundamentado a partir de 
relações dialógicas horizontais entre atores que compartilham cada vez 
mais parcelas de responsabilidade e comprometimento. Hoffmann & 
Koifman, 2013, p. 580. 

Outra particularidade do curso, que contribui significativamente para 

efetivação dos processos de comunicação e interação a distância é o momento 

presencial.  Observamos, a partir de nossa vivência em tutoria em cursos de EAD, 

que nas experiências em que são realizados encontros presenciais iniciais, a 

interação tutor/aluno/grupo, é bastante favorecida. O encontro presencial prévio é 

fundamental para o estabelecimento de vínculo, pactuação de atividades e 

formação da identidade do grupo, bem como para o conhecimento e a apropriação 
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do ambiente virtual de aprendizagem. Neste sentido, destacamos a importância da 

realização de um encontro inicial de acolhimento e integração.  

Os grupos de trabalho são estimulados, no curso de Ativadores de 

Mudança, no encontro presencial inicial, para a busca de um nome que represente 

sua identidade. O grupo estudado escolheu o nome MOVIMENTE para definir seu 

processo de formação e identificação, um nome que representa, segundo seus 

componentes, um movimento ativo, em busca da construção do aprendizado e da 

transformação pessoal. A construção de identidade é, segundo Hall (2008), um 

processo de articulação, multiplamente construído ao longo de discursos, práticas 

e posições que podem se cruzar ou ser antagônicos, estando constantemente em 

processo de mudança e transformação. A participação em comunidades de 

prática, ou grupos de pessoas que compartilham interesses comuns, favorece a 

construção coletiva do conhecimento, na medida em que potencializa e multiplica 

os processos interacionais (Wenger, 2007).  Conforme postula Jonassen (1996, 

p.71): 

As tecnologias devem preferencialmente ser usadas para proporcionar 
aos estudantes a oportunidade de interagir e trabalhar juntos em 
problemas e projetos significativos, e juntar-se a comunidades de alunos 
e profissionais. 

 

Como resultado desse processo de identificação, trabalho e estudo 

coletivos, fundamentais para o sucesso do curso, destaca-se a extensa produção 

qualitativa e quantitativa, na forma de sínteses e trabalhos de conclusão, bem 

como a participação nos diversos “fóruns” e “chats” do curso, objeto de análise 

desse trabalho.  
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O modelo de aprendizado desenvolvido e estimulado no curso de 

Ativadores de Mudança, fundamentado em metodologias ativas, favorece o 

desenvolvimento de competências comunicativas, funcionando como um 

facilitador nos processos interacionais realizados nos trabalhos de grupos.   
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4. Interação e comunicação em ambientes virtuais de aprendizado 

 No presente capítulo apresentamos a análise dos processos interacionais 

em ambientes virtuais de aprendizagem, iniciando com uma seção dedicada ao 

estudo dos fóruns educacionais, seguida por outra focada nos chats educacionais 

e finalizamos o capítulo com uma terceira seção onde comparamos os dois 

gêneros anteriores. 

4.1. O processo interacional em fóruns educacionais 

A comunicação assíncrona compreende grande parte da interação e 

produção em EAD.  Na experiência do curso de Ativadores de mudança, ficou 

bastante caracterizado o espaço de fórum enquanto contexto prioritário para a 

construção, reprodução e apropriação do discurso acadêmico. Pudemos observar, 

em concordância com estudos de Paiva e Rodrigues Júnior (2004), algumas 

características discursivas desse gênero digital, em especial, sua linguagem mais 

cuidada, aproximando-se do texto de artigo acadêmico, bem como uma tendência 

menos flexível às mudanças de footing. Essas características são discutidas nos 

exemplos apresentados abaixo.  

Excerto 1

FORUM DA SP 1 1 
Criado em 16/07/2010 (02:49)  2 

Este fórum destina-se a discussão do relato de prática trazido pela aluna 3 e 3 
selecionado no presencial:Reorganizando os campos de prática e definindo 4 
o papel do supervisor de campo . Este relato foi problematizado através de 5 
chat que encontra-se disponível no Log de chat (apoio). O FÓRUM FICARÁ 6 
ABERTO PARA CONTRIBUIÇÃO DE TODOS ATÉ O DIA 10/08. BOM 7 
TRABALHO!  8 

QUESTÃO DE APRENDIZAGEM PROPOSTA PELO GRUPO 9 
por Tutor em 16/07/2010 (02:51)  10 

javascript:void(0);
http://viask.ead.fiocruz.br/VIASKF/Forum/novaMensagem.jsp?idForum=70388&idMensagem=170019


69 
 

COMO GERENCIAR O PROCESSO DE INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO-11 
COMUNIDADE ATIVANDO E FACILITANDO A ADESÃO DOS ATORES 12 
ENVOLVIDOS NA PERSPECTIVA DA REORGANIZAÇÃO DOS CENÁRIOS DE 13 
PRÁTICA DO SUS? 14 

Uma das características discursivas observadas é a tendência esperada e 

desejada de se focar a discussão no tema proposto pelo fórum, ressaltando uma 

das características marcantes desse gênero: a tendência menos flexível às 

mudanças de footing.  Isso se manifesta nas contribuições dos alunos através da 

manutenção do foco da discussão no assunto em questão. Os participantes se 

apegam ao footing proposto, sem haver muita mudança ao longo do processo de 

interação. No fórum da SITUAÇÃO PROBLEMA 1 (SP1), cuja introdução postada 

pelo tutor foi apresentada acima (excerto 1), tivemos 20 contribuições, de forma e 

tamanho bastante diversos. Porém, quase que a totalidade das mensagens está 

alinhada ao tema proposto pela questão de aprendizagem: integração ensino, 

serviço e comunidade, conforme destaque em negrito no trecho de fórum abaixo 

(excerto 2, linhas 20 e 21).  

Excerto 2

INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO-COMUNIDADE  15 
por Aluno 9  em 25/07/2010 (20:21)  16 

Partindo do princípio de humanização como forma de integralização,          17 
criando mecanismos de aprendizado a partir de estudos de problemas. 18 
Adaptando-se de maneira gradual com as dificuldades enfrentadas pelo          19 
SUS,   estimulando os docentes para que os discentes possam                        20 
receber e transmitir essas mudanças para a comunidade, mantendo e 21 
avaliando cada passo da construção coletiva, inserido todos os eixos 22 
participantes de maneira gradual, para que a mudança não cause        23 
desconforto e dificuldades na adesão e gerenciamento do projeto. 24 

Considerando o conceito de enquadre discutido anteriormente, podemos 

perceber que os alunos entendem o espaço do fórum enquanto espaço de 

javascript:void(0);
http://viask.ead.fiocruz.br/VIASKF/Forum/novaMensagem.jsp?idForum=70388&idMensagem=172019
javascript:void(0);
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construção do conhecimento, seguindo o alinhamento proposto na abertura do 

fórum, postando suas mensagens numa linguagem mais elaborada e  

aproximando-se da formatação de artigo acadêmico. 

Dando continuidade à análise do fórum, podemos observar em outras 

contribuições postadas, além da manutenção do alinhamento ao tema central 

proposto, a utilização de algumas estratégias de aproximação próprias da 

interação face a face, os marcadores conversacionais que, como discutido 

anteriormente, marcam as condições de produção do texto no seu aspecto 

interacional e pragmático. No contexto da EAD, esses marcadores funcionam no 

sentido de garantir e promover um sentimento de “presença”, mesmo estando 

distantes. Pretendemos destacar e evidenciar algumas dessas estratégias de 

aproximação no trecho fórum abaixo postado pelo tutor do curso. 

Excerto 3 

Comentário: INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO-COMUNIDADE - 25 
Mensagem de Referência por Tutor em 27/07/2010 (05:56)  26 

 Caro Aluno 9, obrigado pela quebra do silencio. Falar, refletir, pensar e 27 
escrever etc., é só começar... As questões  que você aponta são     28 
realmente cruciais neste processo. Focar na humanização das relações, 29 
valorizando e reconhecendo o coletivo é fundamental. Penso que existem 30 
duas formas de abordar o gerenciamento deste processo. Uma     31 
abordagem macropolítica que dá conta da estruturação, da legitimação,    32 
da formalização, do PPP. Outra abordagem micropolítica, que dá conta    33 
das relações, da superação dos preconceitos, dos desconfortos, das 34 
transformações e das mudanças.  As duas abordagens precisam ser 35 
concebidas coletivamente com participação e envolvimento de todos os 36 
atores. O docente, tutor, supervisor ou preceptor de campo  tem papel 37 
fundamental. A avaliação como você aponta deve ser parte visceral do 38 
processo. Penso que neste sentido  a satisfação dos usuários é  um    39 
grande indicador. Tenho observado, na inserção precoce dos alunos 40 
nas unidades de saúde, uma mudança muito importante em relação à 41 
concepção dos usuários.  A concepção de "cobaia", de laboratorio para 42 
aprendizagem dos alunos, cede lugar a uma concepção de integração no 43 
processo  de cuidado, com avaliação bastante positiva da comunidade, 44 
especialmente em relacionados à escuta qualificada , integralidade da 45 
atenção e  resolutividade.            Como vocês concebem o papel do 46 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://viask.ead.fiocruz.br/VIASKF/Forum/novaMensagem.jsp?idForum=70388&idMensagem=172305
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preceptor de campo na integração ensino- serviço comunidade? 47 
Vamos ativar!!! Movimentar!!!! 48 

 

No trecho acima, podemos observar, apesar do enquadre educacional 

formal presente ao longo da contribuição postada pelo tutor, algumas marcas de 

aproximação da linguagem coloquial (excerto 3, linhas 27, 28 e 48) que servem 

para humanizar o processo de ensino-aprendizagem e garantir um sentimento de 

presença, mesmo distantes e sem a proximidade do contato face a face. Essa 

configuração dos textos num continuum como sendo escritos ou falados em maior 

ou menor grau, conforme discutido anteriormente (Marcuschi, 1997), permite uma 

flexibilização na configuração do texto escrito em ambientes virtuais de ensino e 

aprendizagem, favorecendo os processos de interação e mediação pedagógica.  

Note-se que foi aberta a intervenção do tutor com uma estratégia de aproximação 

representada pela chamada pelo nome, (omitido propositalmente para manter o 

anonimato – excerto 3, linha 27), que representa uma ideia de proximidade e de 

horizontalidade e exerce um papel estratégico no processo interacional: “Caro 

Aluno 9, obrigado pela quebra do silencio.” (excerto 3, linha 27). 

Ainda no mesmo processo interativo inicial, podemos observar estratégias 

de cortesia e preservação de faces no agradecimento ao aluno, por sua 

participação (excerto 3, linha 27).  A utilização de falas, de provérbios, também 

contribui para uma linguagem mais próxima e informal: “Falar, refletir, pensar, 

escrever etc., é só começar...” (excerto 3, linhas 27 e 28). Ao longo de sua 

contribuição o tutor se mantém alinhado ao tema proposto no fórum: Integração 

entre ensino, serviço e sociedade (destaque no trecho do fórum reproduzido 
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acima), migrando para uma linguagem mais formal de construção de texto 

acadêmico, caracterizado por uma linguagem mais apurada e formal, com 

utilização de termos técnicos, que pode ser identificada no trecho postado acima. 

Apesar dessa linguagem, “mais científica”, podemos observar a presença de 

modalizadores, minimizadores de opinião, tais como: “você aponta” (excerto 3, 

linha 28 e 38), “penso que” (excerto 3, linhas 30 e 39) e, “tenho observado” 

(excerto 3, linha 40).  Esses modalizadores funcionam também como estratégia de 

polidez e preservação de faces, conforme destacado abaixo.  

                                                                                                

“As questões  que você aponta são realmente cruciais ... A avaliação 

como você aponta deve ser parte visceral do processo... Penso que 

neste sentido  a satisfação dos usuários é um grande indicador... 

Tenho observado na inserção precoce dos alunos...” 

O tutor finaliza sua contribuição nesta postagem com um chamado para a 

participação do grupo, através de uma pergunta provocadora, alinhada com a 

questão central debatida no fórum e assumindo o footing mediador: “Como vocês 

concebem o papel do preceptor de campo na integração ensino-serviço 

comunidade?” Ainda utilizando estratégias de polidez e preservação de faces, o 

tutor produz seu enunciado, evitando falas ameaçadoras para a face positiva dos 

destinatários, como a crítica por não estarem participando do fórum, e utiliza 

estratégias para poupar ou valorizar seu interlocutor (Kerbrat-Orecchione, 2006), 

inclusive com alusão à identidade do grupo (Grupo Movimente), conforme 

destacado abaixo (excerto 3, linha 48): “Vamos ativar!!! Movimentar!!!!” 
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 Observamos ao longo da análise do material do fórum, a presença de 

alguns “footings” ou alinhamentos que gostaríamos de destacar. Em primeiro 

lugar, o footing predominante nesses fóruns educativos estudados, o de discurso 

institucional, aproximando-se de um texto acadêmico, argumentativo, apresentado 

na forma de uma linguagem mais apurada e formal, conforme linhas 29 a 37 da 

contribuição do tutor postada anteriormente (excerto 3, p. 69) e destacado no 

trecho abaixo:  

 “Penso que existem duas formas de abordar o gerenciamento deste 

processo. Uma abordagem macropolítica que dá conta da 

estruturação, da legitimação, da formalização, do PPP. Outra 

abordagem micropolítica, que dá conta das relações, da superação 

dos preconceitos, dos desconfortos, das transformações e das 

mudanças. As duas abordagens precisam ser concebidas 

coletivamente com participação e envolvimento de todos os atores”. 

Outro alinhamento frequente, assumido pelo tutor e também 

frequentemente pelos próprios alunos, é o footing moderador ou de mediação, no 

qual o interlocutor utiliza-se de referências a outros participantes, incentivando a 

participação com o uso de perguntas motivadoras, provocadoras do debate.  Além 

desses podemos observar um footing dialogal, aproximando-se da conversa 

espontânea, com presença de marcadores conversacionais e marcas de 

afetividade, apontando para estratégias de aproximação e valorização da 

participação do outro no processo de aprendizagem. Esses diferentes 

alinhamentos, a postura, o posicionamento em relação ao outro, a si próprio e ao 

discurso em construção, conforme apontado por Goffman ([1979]2002), são 

fundamentais para o aprendizado, para a construção coletiva de conhecimentos e 
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para a formação de cidadãos participantes e críticos (Garcez, 2012), em especial 

em contextos de EAD. Procuramos destacar esses footings ao longo da análise 

em curso.  

Dando continuidade à análise do fórum da SP1 apresentamos abaixo a 

contribuição do aluno 1 intitulada Integrando Ensino-Serviço e Comunidade 

 

Excerto 4

 Integrando Ensino-Serviço-Comunidade 49 

por Aluno 1 em 29/07/2010 (16:20)  50 

Esta questão está muito próxima daquela que acabamos de discutir no 51 
fórum anterior, pois não vejo a possibilidade de reorganização dos   52 
cenários de prática, sem que seja contemplado no PPP do curso em 53 
moviMENTO. 54 

Penso que para que a integração do processo ensino-serviço-     55 
comunidade seja efetivamente empregado e se torne uma realidade 56 
palpável, é necessário que ele seja contemplado de forma coerente no    57 
PPP de cada curso, e para isso se faz necessário a quebra dos padrões 58 
verticalizados de ensino-aprendizagem e de elaboração deste PPP. 59 

Para que possamos alcançar o objetivo esperado, é preciso que os       60 
atores envolvidos neste processo, se tornem efetivamente envolvidos. É 61 
preciso que cada ator reconheça seu papel neste processo de 62 
transformação, e seja o ATOR PRINCIPAL e não simplesmente o ator 63 
coadjuvante. 64 

É preciso que todos tenham voz e ouvidos neste processo de 65 
(des)(re)construção do PPP. É preciso que a população consiga       66 
expressar as suas prioridades e seus anseios, assim como o serviço   67 
consiga transparecer suas fortalezas e suas fragilidades, e as IES   68 
consigam contemplar os objetivos educacionais, não esquecendo da 69 
responsabilidade político-social. 70 

O que diversos artigos tem abordado é que a forma como ocorre a 71 
construção do PPP, não permite que haja a integração propriamente dita, 72 
pois tem sido feita de forma verticalizada sem a escuta dos atores 73 
envolvidos no processo. 74 

Como construir este PPP, ativando e facilitando os atores? 75 

Acredito que esta deva ser uma construção coletiva, não simplismente 76 
coletiva no sentido de gestores e representantes da counidade, mas sim 77 
coletiva com a participação efetiva de alunos, gestores, trabalhadores e a 78 
comunidade.  79 
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Imagino como seria uma oficina de integração destes diferentes atores? 80 
Saber com quem eu irei atuar e para quem eu irei trabalhar, com certeza 81 
seria um ótimo motivo a todos. A participação e cooperação de todos   82 
neste processo, seria muito mais prática e efetiva. 83 

A princípio vem na minha mente oficinas de integração entre os     84 
diferentes atores, para que possamos torná-los cientes do papel de cada  85 
um neste mar de transformações. 86 

Acredito que sem a conscientização de cada um, e sem a construção 87 
coletiva, não consiguiremos reorganizar nossos cenários de prática. 88 

Meu Deus, será  que viajei demais? Pessoal, será que estou muito      89 
focado no fórum anterior? O que vocês acham?  90 

Aguardo o comentário de vocês. 91 

Saudades 92 

 

Na contribuição acima postada, podemos observar e destacar algumas 

das questões discutidas anteriormente.  Em primeiro lugar, apontamos o tamanho 

da contribuição, um texto elaborado, com características argumentativas. 

Destacamos o alinhamento ao tema proposto no fórum, presente no título do 

comentário postado no excerto 4 (linha 49) e discutido ao longo da contribuição do 

aluno (excerto 4, linhas 52, 53, 55 e 56). Mantém da mesma forma que na fala do 

tutor, uma linguagem mais acadêmica, sustentando do mesmo modo a estratégia 

de argumentação com preservação de faces através do uso de modalizadores de 

opinião como: “penso que” (excerto 4, linha 55) e “acredito que” (excerto 4, linhas 

76 e 87):    

  “Penso que para que a integração do processo... Acredito que esta 

deva ser uma construção coletiva... Acredito que  sem a conscientização 

de cada um...”   
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Podemos observar como as identidades de grupo são importantes nos 

processos de ensino e aprendizagem em contextos de EAD. Em várias postagens 

do grupo nos fóruns, foram feitas referências diretas ao grupo movimente. Na linha 

54 do fórum postado acima, podemos observar uma referência ao grupo no 

destaque dado à palavra movimento (metade minúscula, metade caixa alta e 

grafia em negrito), chamando atenção para esta associação, utilizando uma 

linguagem hipertextual:  

“...pois não vejo a possibilidade de reorganização dos cenários de 

prática, sem que seja contemplado no PPP  do curso em moviMENTO.” 

O aluno constrói seu comentário de forma bastante dialogada, assumindo 

footing de mediação, lançando e problematizando questões (excerto 4, linha 75): 

 “Como construir este PPP, ativando e facilitando os atores?” 

Ao finalizar sua contribuição, o aluno transforma completamente a cena 

interacional, mudando o footing e assumindo a concepção de texto quase falado, 

na perspectiva discutida anteriormente (Marcuschi, 1997). Nesse sentido, o aluno 

abandona o gênero mais expositivo e argumentativo, de apresentação, 

semelhante à aula, característico do texto acadêmico, assumindo um gênero mais 

espontâneo, se aproximando da conversa natural (excerto 4, linhas 89 a 92):  

“Meu Deus, será  que viajei demais? Pessoal, será que estou muito 

focado no fórum anterior? O que vocês acham?  

Aguardo o comentário de vocês. 

Saudades” 
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Podemos entender esta finalização como um pedido de ajuda, de 

esclarecimento de dúvidas, ao mesmo tempo em que abre a possibilidade para 

negociação de faces. Apesar de não terem sido utilizados marcadores 

paralinguísticos para darem ênfase às estratégias interacionais, como uso de 

emoticons, caixa alta, repetições de pontuação e pistas de contextualização, o uso 

de marcadores conversacionais como: “meu Deus” e “pessoal”4 (excerto 4, linha 

89) e a mudança de footing tiveram papel fundamental enquanto sinalizadores da 

intenção interacional. 

Avançando na análise sociointeracional no fórum da SP1 postamos em 

seguida o comentário da aluna 4 sobre a mensagem de referência: Integrando 

Ensino- Serviço-Comunidade 

Excerto 5 

Comentário: Integrando Ensino-Serviço-Comunidade -       93 
Mensagem de Referência  por Aluna 4 em 29/07/2010 (21:54)  94 

Queridos ativadores, dando continuidade às reflexões.... 95 

As nossas discussões, como percebe o aluno 1 está alinhavando 96 
cada vez mais as lacunas percebidas nas esferas envolvidas  97 
(ensino, serviço e comunidade), e o aluno 9  traz de forma bem 98 
sintética, sem ser superficial, a necessidade de se ter um 99 
instrumento que avalie os avanços ou a estagnação, como 100 
discutimos em outros momentos. Quando o tutor interpela a 101 
respeito, e aponta as abordagens macro e micropolíticas, ele 102 
destaca o  problema como realmente acontece na prática: uma vez 103 
que não basta querermos sozinhos, é necessário que todos sintam a 104 
mesma necessidade e que sejam apoiados logisticamente, 105 
legitimando todo o processo.  106 

As realidades são diversas e os processos caminham de acordo   107 
com a história de cada aldeia. Mas, nenhuma aldeia pode perder o 108 
foco nos princípios do SUS (entre eles os citados pelo tutor  - 109 
integralidade e resolutividade) em que profissionais, discentes e 110 
docentes deveriam estar mergulhados. É claro que a participação de 111 
cada um é resultante da forma como foram convidados ou 112 
envolvidos, para tanto é necessário instrumentos diferentes, 113 
conduzidos por pessoas que tenham perfil de liderança, mas que 114 

                                                           
4
 Alguns desses marcadores, como “pessoal”, são multifuncionais exercendo vários papéis, incluindo 

estratégia de polidez positiva enquanto marcadores intragrupos ( Barros e Crescitelli, 2008).  
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esta seja democrática e horizontalizada, capaz de permitir que haja 115 
avanço, conquista por meio de ativação, dando atenção às 116 
dificuldades diárias destes cenários tão complexos.  117 

Esses instrumentos diferentes, poderiam ser as oficinas de que 118 
aluno 1 fala, mas com o cuidado de que os pares voltem para suas 119 
aldeias e consigam colocar em prática aquilo que foi pactuado. 120 

E quais os meios para se garantir os resultados? Penso que  121 
somente os usuários o poderiam fazer, já que tudo é para eles, por 122 
isso não podem ficar fora dessa costrução. Exercitar a participação 123 
em fóruns de sáude, incluindo todos os envolvidos, é uma forma 124 
avaliar tal processo de incluir-se no cenário e de aproximar-se das 125 
necessidades.  126 

Todos nós ativadores voltamos para nossas aldeias depois do 127 
encontro em Salvador, e agora pergunto como está nossa  128 
realidade? Quais seriam os nossos enfrentamentos reais?  129 

Os instrumentos de reavaliação e de re-motivação devem ser 130 
PERMANENTES, uma vez que a tarefa é árdua e formada por pessoas 131 
com história e formações diferentes, e para que seja           132 
legitimado tal processo deve existir investimento financeiro e 133 
pessoal. Será que estariam todos com a mesma capacidade e 134 
percepção? 135 

bjs RE-ativados (perdoem-me a ausência...) vamos colocar cor na 136 
nossa história! cansei do giz branco!    Rsrsrs 137 

 

Observamos que, apesar de um pouco extensa para um ambiente de 

fórum educacional, a mensagem dialoga com as contribuições anteriores do aluno 

1 (excerto 5,linhas 96 e 119), do aluno 9 (excerto 5, linha 98) e do tutor (excerto 5, 

linhas 101 e 109), chamando atenção nessas contribuições para os pontos 

fundamentais para a construção do conhecimento sobre a questão estudada. 

Mantém o alinhamento ao tema proposto pelo fórum e assume uma postura de 

mediação pedagógica, costurando os pontos mais importantes discutidos pelos 

demais participantes e também propondo questões instigantes e motivadoras 

(excerto 5, linhas 121, 128 e 129). A interação presente nos fóruns educacionais 

ocorre em tempos diferentes para emissor e receptor, e essa interação assíncrona 

permite a reflexão sobre contribuições anteriores, inclusive do próprio autor, 
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contribuindo para um processo dinâmico e coletivo de produção e reconstrução do 

conhecimento.  

No comentário postado acima, ainda podemos notar que a aluna 4 

mantém a preocupação com a preservação de faces através da utilização de 

termos modalizadores, tal como: “penso que" (excerto 5, linha 121) e 

minimizadores de opinião, como no trecho destacado abaixo:  

“Penso que somente os usuários o poderiam fazer, já que tudo é 

para eles, por isso não podem ficar fora dessa costrução.”  

Na finalização de sua contribuição a aluna utiliza-se de estratégias de 

aproximação através de um posicionamento mais afetivo tendendo à oralidade e 

com  pistas de contextualização e marcadores paralinguísticos (excerto 5, linhas 

136 e 137): 

 “bjs RE-ativados (perdoem-me a ausência...) vamos colocar cor 

na nossa história! cansei do giz branco! Rsrsrs” 

Destrinchando a microanálise interacional desse pequeno trecho final da 

participação da aluna, podemos observar a mudança de enquadre do fórum 

educacional para conversa e fazer algumas considerações sobre essa questão. A 

utilização da estratégia afetiva na negociação de preservação de faces: a aluna 

pede perdão pela ausência e oferece beijos “RE-ativados” (referência ao termo 

Ativador de Mudança) e utiliza marcador paralinguístico indicador de riso “Rsrsrs” 

(excerto 5, linha 137). Ao mesmo tempo, apresenta seu texto de forma colorida e 

sugere ao grupo que coloque cor na construção do grupo, outra estratégia de 
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aproximação e negociação das faces, tornando a apresentação do trabalho 

colorida, uma característica hipertextual do texto, que contribui para a motivação 

do grupo. No ambiente virtual de aprendizagem, em sua publicação original, a 

aluna utiliza fontes coloridas para destacar suas intenções comunicativas. No final 

de sua postagem lança uma proposta para o grupo: “vamos colocar cor na nossa 

história! cansei do giz branco! Rsrsrs” (excerto 5, linha 137). Vejamos como foi 

esta proposta “provocadora” foi compreendida e respondida no movimento 

interacional analisando a publicação seguinte: 

Excerto 6 

ENSINO SERVIÇO E COMUNIDADE 138 

por Aluna 5 em 30/07/2010 (17:26)  139 

ENSINO, SERVIÇO E COMUNIDADE - a integração dessas três       140 

vertentes é desafiante! Vejam só, depois que li as reflexões de vocês 141 

sobre esse assunto, li um artigo de PERIM et al* e comecei a pensar 142 

sobre o papel das instituições de ensino e como elas  interferem nos 143 

serviços de saúde. Bem, essas instituições no seu modo de ensinar,      144 

de preparar o profissional causam grande influência na formação 145 

desses profissionais que atuarão no SUS. Imagine esse modelo 146 

tradicional que é adotado largamente, de ação verticalizada, nesse 147 

processo de educação. Diante disso levantei um questionamento: a 148 

necessidade da comunidade fica aonde?                                                        149 

Um dos nós principal está no papel das instituições de ensino, pois 150 

estas têm o dever de preparar esses profissionais para que atuem       151 

nos serviços de saúde, atendendo as necessidades da comunidade 152 

dentro de uma ação dialogada. Não quero dizer com isso que esse     153 

seja o entrave maior, não delimito tamanho. Concordo plenamente 154 

com o aluno 1 quando ele diz que todos os atores reconheçam seu 155 

papel nesse momento de transformação.                                                 156 

Mas, ressalto que essa mudança de paradigma seria menos      157 

desafiante e mais fácil se começasse nas instituições de ensino.          158 

Pois acredito que com esse pontapé inicial a organização dos      159 

serviços de saúde conseguiria sistematizar as ações de saúde de     160 
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forma que atendesse as necessidades da população.                                  161 

O que vocês acham? Comentem, quero saber a opinião de vcs.          162 

Beijo no coração!                                                                                                163 

Ps. gostei da sugestão de aluna 4: vamos colorir esse forum 164 

 

 

Como podemos observar, existe certa variabilidade no tamanho das 

contribuições e na forma de sua apresentação. Devido ao fato de ser um curso 

centrado no aluno, frequentemente estes assumem o footing moderador, como 

pode ser evidenciado na contribuição da aluna 5, postada  acima. A aluna, a partir 

do debate com outros componentes, e estimulada por este, buscou referências 

teóricas e as compartilhou com os colegas, em linguagem predominantemente 

acadêmica e alinhada ao tema proposto no fórum, propiciando, desse modo, a 

reflexão e a ampliação do debate (excerto 6, linhas 140 a 146).  Apesar da 

linguagem mais cuidada pode-se observar que os textos não usam estratégias de 

impessoalidade típicas dos escritos acadêmicos, coincidindo com a questão 

defendida por Coracini: “o discurso científico, a despeito das aparências, é 

altamente subjetivo e, portanto, constitui em um fazer persuasivo” (2007, p.20). 

 Outro ponto importante da contribuição postada é a ratificação dos 

interlocutores. Isso pode ser observado através do diálogo e do alinhamento com 

a contribuição de outros alunos: 



82 
 

“Concordo plenamente
5
 com o aluno 1 quando ele diz que todos os 

atores reconheçam seu papel nesse momento de transformação” 

(excerto 6,  linhas 154 a 156).6 

     

Como já foi discutido anteriormente, o contexto interacional assíncrono 

permite a leitura e reflexão das contribuições anteriores, favorecendo a ideia de 

sequência da interação sem as pressões da interação síncrona. Os exemplos 

acima apresentados nos remetem aos conceitos de pares adjacentes ACE 

(afirmação/ concordância ou discordância). 

Ainda podemos observar, na contribuição da aluna 5, uma preocupação 

em estabelecer diálogo com o grupo, trazendo questões com o objetivo de ampliar 

e ativar o debate e a participação, características marcantes da mediação 

pedagógica. Destacamos assim o footing moderador ou de mediação, através do 

qual o interlocutor utiliza-se de referências a outros participantes, incentiva a 

participação com o uso de perguntas motivadoras e provocadoras do debate. O 

footing moderador é crucial nas interações em EAD e, embora seja 

frequentemente associado ao tutor, é muitas vezes assumido por alunos, em 

especial neste curso, o que é bastante desejável, multiplicando, diversificando e 

estimulando os processos sociointerativos:  

                                                           
5
 Intensificando a concordância. 

6
 Referente à fala:  “É preciso que cada ator reconheça seu papel neste processo de transformação, e seja o 

ATOR PRINCIPAL e não simplesmente o ator coadjuvante.” Fala do aluno 1 (excerto 4, linhas 61 a 64). 
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“Diante disso levantei um questionamento: a necessidade da 

comunidade fica aonde?” (excerto 6, linhas 148 e 149)   

...  “O que vocês acham? Comentem, quero saber a opinião de vcs”. 

(excerto 6, linha 162) 

O alinhamento presente em relação à proposta de outra aluna, de colorir o 

fórum, foi aceito e realizado, com apresentação em fonte colorida. Como podemos 

verificar na seguinte sequência interacional: 

“vamos colocar cor na nossa história! cansei do giz branco! Rsrsrs” 

(aluna 4) (excerto 5, linhas 136 e 137) 

“Ps.  gostei da sugestão de Aluna 4: vamos colorir esse fórum”    

(aluna 5) (excerto 6, linha 164) 

Esta sequência indica como foi compreendida pela interlocutora a proposta 

apresentada na mensagem anterior, destacando que a utilização de linguagem 

não verbal (cor da fonte) pode servir à humanização do fórum, enquanto estratégia 

de aproximação afetiva. A postagem da expressão: “Cansei do giz branco! 

Rsrsrs”, em um curso de formação de professores, utilizando tecnologias de 

informação e comunicação com ênfase em metodologias ativas de ensino e 

aprendizagem, possibilita diversas análises e interpretações.  Porém, nos estudos 

de análise sociointeracional do discurso, prioriza-se o significado que é construído 

e ratificado através do processo interacional (Júnior, 2009). 

Assim, podemos observar grande sintonia entre as duas contribuições 

postadas em sequência (aluna 4 e aluna 5), ambas dialogando e referenciando 

contribuições anteriores, ambas trazendo questionamentos e provocações no 
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sentido de estimular o debate e a interação. A partir da contribuição da aluna 4 as 

postagens passaram a ser apresentadas por meio de fontes coloridas, 

respondendo a um sentimento e movimento de transformação, sugeridos pela 

aluna e buscados pelo curso. 

Dando continuidade à análise do processo interacional no fórum: 

Excerto  7

integração ensino-serviço-comunidade e a adesão dos atores 165 
por Aluna 3 em 03/08/2010 (09:41)  166 

Oi amigos, 167 

Voltando finalmente de um congresso e de uma virose braba fico feliz em 168 
ver nosso fórum tão COLORIDO e movimentado!!!!! Bom penso que        169 
este processo de reformulação, como cita Aluno1, deve ser paralelo, pois 170 
para uma mudança efetiva é importante trabalhar cada eixo deste   171 
triangulo ou seja o quadrilátero de Ceccim. Eu, tendeciosamente, 172 
concentro meu foco de mudança muito na questão do processo de    173 
trabalho e creio que o ensino não pode suprir a ineficiência causada por 174 
uma falta de política de gestão com pessoas no SUS. Falando disto7          175 
penso na EP em prática, na valorização do trabalhador (planos de        176 
cargos e salários, instrutoria interna sistematizada, crescimento 177 
profissional, saúde do trabalhador contemplada etc) e em papéis bem 178 
definidos de atuação. Claro que a comunidade e a academia podem 179 
contribuir para isto mas é preciso que estes setores também tenham a 180 
visibilidade de qual o seu papel neste processo de construção da saúde 181 
coletiva. Por fim o peso da gestão em ter esta amplitude no       182 
planejamento da sua atuação aliado a um papel articulador e facilitador   183 
das relações é imprecindível para que este ocorra. No congresso da rede 184 
unida em saúde muito discutiu se sobre o tema, assim como Feuerwerk 185 
colocou que novos espaços de encontros para essa discussões devem      186 
ser criados sem ser aqueles como oficinas e reuniões.                    187 
Saudades de todos                                                                                       188 
Bjs                                                                                                          189 
Aluna 3 190 

 

A contribuição da aluna 3 mantém o alinhamento ao tema, como os 

anteriores, dialogando com a contribuição dos outros colegas, com alguns 

trabalhos acadêmicos sobre o tema e, mantendo o alinhamento com a cor do texto 

sugerido pela colega. Observa-se também, em sua contribuição no fórum, a 

                                                           
7
 Marcador de causalidade ( equivalente ao  “by the way”) – chama a atenção com diminuição da imposição. 
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presença de marcadores afetivos como: oi amigos (excerto 7, linha 167); 

Saudades de todos (excerto 7, linha 188); Bjs (excerto 7, linha 189). Além disso, 

em sua contribuição, pode-se observar a manutenção do footing mediador, com 

avaliação e estímulo à participação e construção coletiva do grupo, inclusive com 

menção ao processo de identificação do grupo Movimente: 

“fico feliz em ver nosso fórum tão COLORIDO e movimentado!!!!!” 

(excerto 7, linha 168 e 169) 

Nessa linha, destaca-se, também, o modo enfático e repetitivo como a aluna utiliza 

o sinal de exclamação, sinalizando e chamando a atenção para suas intenções 

comunicativas. Esse recurso funciona como um marcador paralinguístico, ou pista 

de contextualização. Como nas postagens precedentes, preocupa-se com 

estratégias de proteção das faces, através da utilização de marcadores 

conversacionais modalizadores de opinião: “bom penso que” (excerto 7, linha 

169); “Eu, tendenciosamente” (excerto 7, linha 172); “penso” (excerto 7, linha 176); 

“creio que” (excerto 7, linha 174); “claro”8 (excerto 7, linha 179); “por fim” (excerto 

7, linha 182); destacados no texto. 

 

Importante refletir neste momento sobre o papel dos esquemas de 

conhecimento compartilhados nos processos de interação. A referência ao 

quadrilátero de Cecim9 (excerto 7, linha 172) e à sigla EP10 (excerto 7, linha 176) 

                                                           
8
 Modalizador de intensificação.  

9
 Referência ao artigo O Quadrilátero da Formação para a Área da Saúde: Ensino, Gestão, Atenção e 

Controle Social de Ricardo Burg Ceccim. 
10

 EP sigla de Educação Permanente, conhecida e largamente utilizada por todos os alunos do curso. 
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na contribuição da aluna 3, e o termo aldeia11 (excerto 5, linhas108 e 127) na 

contribuição da aluna 4, trazem à tona a ideia do conhecimento compartilhado: 

“... é importante trabalhar cada eixo deste triangulo ou seja o quadrilátero 

de Ceccim ... Falando disto penso na EP em prática ... a história de cada 

aldeia. Mas, nenhuma aldeia... Todos nós ativadores voltamos para 

nossas aldeias depois do encontro em Salvador.. “ 

Essas referências dizem respeito a um entendimento, comum ao grupo, 

(notas 9, 10 e 11) de um conhecimento prévio, não sendo necessários maiores 

esclarecimentos para a compreensão dos termos utilizados.  

 

O projeto político pedagógico do curso de ativadores de mudança, 

fundamentado em metodologias ativas de ensino e aprendizagem, contribui para a 

efetivação e desenvolvimento dos processos interacionais. A identificação do 

papel do aluno, enquanto responsável ativo pelo seu aprendizado, bem como a 

compreensão da importância da troca e do diálogo na construção coletiva do 

conhecimento, possibilitam e fomentam a participação e as contribuições no 

processo interacional. As buscas individuais, bem como as vivências profissionais 

de cada aluno e do próprio tutor, contribuem para a construção de uma rede de 

conhecimento numa perspectiva integradora e hipertextual, pois cada participante 

traz comentários de suas vivências teóricas e de suas buscas, potencializando as 

estratégias comunicativas de aproximação e mediação pedagógica e 

possibilitando, dessa forma, ao interlocutor a definição do caminho de sua leitura, 

                                                           
11

 Representação de aldeia para o curso de Ativadores de Mudança, local de atuação profissional do aluno, 
onde serão desenvolvidas as propostas de intervenção e mudança. 
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das buscas mais adequadas às suas necessidades de aprendizado, sem se 

prender a uma sequência pré-determinada e fixa conforme apontado por 

Marcuschi (2012).  

 

Com o objetivo de explorar algumas questões ainda não discutidas, 

abandonamos a utilização do fórum da SP1 e passamos a utilizar trechos de 

fóruns de outras situações-problema ou relatos de prática.  Assim podemos, na 

postagem abaixo, evidenciar a construção coletiva do conhecimento na 

perspectiva da troca de informações e da construção coletiva do conhecimento: 

 

Excerto 8

Comentário: Refletindo um pouco                                             191 
sobre as Contribuições de vocês... -                                         192 
Mensagem de Referência 193 
por Aluna 3 em 28/01/2011 (17:29)  194 

Oi pessoal, 195 

Pensando um pouco no comentário do tutor e nos sujeitos-agentes de    196 
Paim eu pude associar a um artigo que li recentemente de Santos-Filho e 197 
colaboradores (vou enviar ao tutor e peço que se for possível publique na 198 
nossa biblioteca) sobre "A Politica Nacional de Humanização(PNH) como 199 
política que se faz no processo de trabalho de saúde". Neste artigo os 200 
autores defendem entre outros pontos que os processos de trabalhos são 201 
processos que produzem sujeitos e a ruptura com o estabelecido através  202 
da reflexão acerca deste processo ( em particular utilizando as diretrizes     203 
e os dispositivos da PNH)  ajuda a potencializar outros modos de     204 
trabalhar e aqui digo cuidar frente a estas dificuldades que vivenciamos    205 
no SUS. Se eu tb não acreditasse no SUS certamente não estaria 206 
trabalharndo nele. mas não podemos nos furtar a algumas provocações  207 
pois são nestes momentos de problematização que podemos criar modos 208 
novos. Espero que os silenciosos e os falantes me ajudem nisto. 209 

Beijos Aluna 3 210 
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A aluna 3 mantém as características discursivas já apontadas e analisadas 

anteriormente, mantém, também, o alinhamento moderador, utiliza linguagem 

acadêmica, termos e conceitos presentes no conteúdo do fórum, destaca uma 

referência bibliográfica, cuja leitura ela sugere aos demais componentes do grupo 

e solicita ao tutor sua disponibilização na biblioteca do curso (excerto 8, linhas 197 

e 198). Assim, estimula o processo de construção coletiva do grupo ao trazer e 

compartilhar referências de sua busca individual.  O curso oferece um conjunto de 

referências bibliográficas de livros, coletâneas e textos digitalizados, estimulando 

que os alunos tenham total liberdade na seleção das fontes de informação de 

acordo com suas necessidades de aprendizagem. Isso faculta, numa perspectiva 

hipertextual, a definição do caminho de pesquisas e de leitura. A aluna  mantém o 

alinhamento afetivo, usando marcadores e estratégias de aproximação no início e 

na finalização de sua contribuição: “Oi pessoal” (excerto 8, linha 195); “Beijos 

Aluna 3” (excerto 8, linha 210). Ainda, por intermédio do footing de mediação, 

utiliza a estratégia de polidez e de proteção de faces, quando solicita ajuda em 

sua reflexão, tanto aos participantes ativos, quanto aos não participantes do 

fórum, buscando estimular a participação sem ameaçar diretamente a face do 

interlocutor: “Espero que os silenciosos e os falantes me ajudem nisto” (excerto 8, 

linha 209).   

Na contribuição seguinte, sequencial à anterior, o tutor retoma a mediação 

do fórum, apontando a disponibilização de novos textos na biblioteca do curso 

sinalizando o caminho do hipertexto na construção coletiva do conhecimento no 

curso:  
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Excerto 9

Material para discussão 211 
por tutor  em 17/11/2010 (21:41)  212 

Queridos, a aluna 3 encaminhou uma portaria do municipio de Salvador  213 
de IESeC, que acho pode ajudar em nossa discussão coloquei na     214 
biblioteca do curso em textos sugeridos pelo grupo,junto com alguns 215 
resumos da rede unida também enviados por ela. Aluno 1, que bom que 216 
você retornou para nossa grande família,  217 

Abraços em todos 218 

Até mais tarde 219 

Tutor 220 

 

Podemos notar uma acentuação na estratégia de aproximação afetiva, 

nos marcadores utilizados: “Queridos (excerto 9, linha 213)... que bom que você 

retornou para nossa grande família (excerto 9, linhas 216 e 217), Abraços em 

todos (excerto 9, linha 218)”. Essa postura assumida marca uma ideia de 

aproximação, presença e de intimidade, favorecendo os processos de interação e 

mediação.  

A despedida com a expressão “até mais tarde” depende de marcadores do 

contexto para sua melhor compreensão no movimento interacional. Segundo 

Junior (2009), a análise sociointeracional procura analisar como os participantes 

focalizam, constroem e manipulam aspectos do contexto; assim, nesta 

perspectiva, segundo o autor, contexto é “conhecimento” e “situação”. Logo o 

significado da expressão utilizada pelo tutor ao despedir-se faz referência ao 

encontro síncrono (chat) agendado para 22:00h do mesmo dia.  
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http://viask.ead.fiocruz.br/VIASKF/Forum/novaMensagem.jsp?idForum=78091&idMensagem=192196


90 
 

Além dos fóruns para discussão de relatos de prática e situações 

problema, de estrutura semelhante ao discutido anteriormente, foram abertos dois 

fóruns específicos, um para esclarecimentos de dúvidas quanto ao ambiente 

virtual de aprendizagem (AVA) e outro para o desenvolvimento de um vínculo 

afetivo entre os componentes do grupo, respectivamente denominados de Fórum 

de Dúvidas e Fórum Com Açúcar e com Afeto.   

O fórum de dúvidas ficou um pouco esvaziado devido à facilidade de 

resolução mais imediata das dúvidas por mediação de correio eletrônico. Esse 

fórum se limitou a uma interação mais direta entre alunos e tutor, com questões 

relacionadas a dúvidas com a plataforma e envio de atividades.  É interessante 

observar nesse fórum a mudança de enquadre para conversa com mudança na 

estrutura de participação. Para Erickson & Shultz ([1981] 2002: 218), estruturas de 

participação “englobam maneiras de falar, de ouvir, de obter o turno da fala e 

mantê-lo, de conduzir e ser conduzido”. Nesse sentido, identificamos 

diferentemente do fórum educacional a utilização de linguagem mais espontânea, 

turnos menores, presença de marcadores conversacionais, brincadeiras, utilização 

de abreviações, emoticons, caracterizando uma mudança na estrutura de 

participação.  

 
Excerto 10

Comentário: dúvida - Mensagem de Referência 221 
por Aluna 7 em 14/05/2010 (22:35)  222 

Tenho uma dúvida, sim: Para enviar um texto a todos, devo fazê-lo pelos  223 
e-mails ? Como posso socializar referências interessantes? Devo 224 
encaminhar pra vc, tutor, a fim de que possa colocar na biblioteca do  225 
grupo, se achar interessante? Obrigada. 226 
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Outra dúvida... 227 
por Aluna 7 em 16/05/2010 (14:12)  228 

No espaço onde estão especificados os prazos para envio de tarefas, há 229 
testes 2 e 3, para serem enviados até 30 de maio. 230 

Por favor, tutor, vc pode esclarecer o que são essas atividades                   231 

de teste?     232 

Obrigada!! 233 

ATIVIDADES TESTE 234 
por tutor  235 
em 17/05/2010 (06:46)  236 

Cara aluna 7 e demais amigos, atividades teste, são atividades para 237 
treinamento do AVA, no momento presencial, é só para treinar o envio de 238 
atividades. Pode desconsiderá-las. 239 

Abraços ativados! Tutor 240 

compartilhando arquivos 241 
por Tutor em 17/05/2010 (11:54)  242 

Aluna 7 pelo Viask você só pode enviar e-mails individuais, não pode 243 
mandar de uma vez só para todo o grupo. Quanto a artigos que queira 244 
socializar é só me enviar que publico na biblioteca. 245 

Abraços 246 

Tutor 247 

Observa-se, no trecho de fórum exposto acima (excerto 10), uma 

construção e alinhamento um pouco diferentes da apresentada anteriormente, 

com uma linguagem mais coloquial e informal representada pela presença de 

abreviações (excerto 10, linhas 225 e 231) e “emoticons” (excerto 10, linha 232), 

se aproximando ao gênero da conversa.  A aluna utiliza o emoticon (face 

simbolizando dúvida), para chamar atenção para sua questão, sinalizando suas 

intenções comunicativas através de uma pista de contextualização (Gumperz, 

[1981] 2002).  

Outro movimento interacional importante é que, neste trecho do fórum, a 

aluna dirige-se diretamente ao tutor, seu destinatário direto ou alocutário (excerto 

10, linha 231). O tutor, compreendendo que a dúvida pode ser compartilhada por 

outros alunos, responde à sua interlocutora e ao mesmo tempo assume o 
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endereçamento coletivo (excerto 10, linha 237). Goffman ([1979] 2002) aponta que 

em encontros com três ou mais participantes oficiais o interlocutor da vez pode 

dirigir suas observações para o círculo como um todo conferindo uma condição de 

igualdade, sem diferenciar interlocutores endereçados de não endereçados. Esta 

forma de interação múltipla, com todos os interlocutores ratificados, define a 

estrutura de participação dominante nos fóruns educacionais, em que todos têm 

acesso às mensagens, se tornando interlocutores endereçados ou oficiais. Mesmo 

assim, destacar o endereçamento a todos interlocutores funciona como marcador 

de afetividade, estratégia de aproximação e motivação do grupo como aponta o 

trecho a seguir (excerto 10, linhas 237 a 240): 

 

Cara Aluna 7 e demais amigos, atividades teste, são atividades para 

treinamento do AVA, no momento presencial, é só para treinar o envio de 

atividades. Pode desconsiderá-las. 

Abraços ativados! Tutor 

 

Outro fórum analisado, o “Fórum Açúcar Com Afeto”, apesar de ter sido 

concebido num alinhamento de afetividade, objetivando a construção afetiva e as 

identidades de grupo, incorporou o alinhamento de construção do conhecimento a 

partir de uma proposta de produção coletiva de um aluno, vejamos: 

 

Excerto 11

 DINAMICA NO GRUPO MOVI-MENTE. 248 
por Aluno 9 em 21/05/2010 (00:33)  249 

Galera é o seguinte, vamos MOVIMENTAR E ATIVAR esse fórum. Essa          250 
é uma brincadeira que tem de completar a frase e ir passando a bola 251 
(continuação) da frase para um colega. Esse colega tem que continuar a 252 
frase e passar para outro e assim em diante.  Então vou começar e     253 
vamos completando para ver o que vai sair ATÉ O FINAL COM TODOS 254 
ATIVADORES PARTICIPANDO.                                                          255 
AMIGOS MOVI-MENTANDOS, "INICIAMOS O PROCESSO DE            256 
ATIVAÇÃO E AS MUDANÇAS ESTÃO ACONTECENDO. 257 
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A partir dessa provocação todos contribuíram e construíram coletivamente 

uma síntese para o fórum, contemplando o alinhamento afetivo e o alinhamento 

educativo. Vale destacar que chamam atenção as referências às identidades do 

grupo Movimente (excerto 11, linhas 248, 250 e 256) e à ativação de processos de 

mudança (excerto 10, linhas 250, 255 e 257).  

 

Excerto 12

 Nosso texto coletivo e colorido... 258 
por TODOS em 27/05/2010 (17:12)  259 
 260 
AMIGOS MOVI-MENTANDOS, "INICIAMOS O PROCESSO DE           261 

ATIVAÇÃO E AS MUDANÇAS ESTÃO ACONTECENDO...NUM PROCESSO 262 

DIÁRIO DE (DES)(RE)CONSTRUÇÃO  CONCEITOS....,                                263 

de ativação de saudades, de esforços pra estar sempre                 264 

reativando e revitalizando, e, sobretudo, continuando a construir            265 

uma maravilhosa e colorida colcha de retalhos que envolve em abraço 266 

tantos cantos do Brasil. Amizade se constroí assim:... COM AMOR, 267 

CONFIANÇA, APRENDIZADO E... muita reflexão sobre os novos            268 

papeis dentro deste processo de ativação: alunos estimulados buscando      269 

a mudança através de um jogo,ativo , significativo e participativo; 270 

proefessores extasiados com a transformação que observa em em si     271 

mesmo e em  seus queridos pupilos. vamos falar um pouco desta 272 

transformação...que ela possa ser aquilo que estamos buscando, mas      273 

que seja incompleta a ponto de não nos saitsfazer, já que o MOVI       274 

MENTE tem energia de sobra para buscar, aprender apreender, discutir, 275 

descontruir, construir já que é formado por gente que faz e acontece na 276 

educaçlão deste país... e que torne os atores envolvidos eternos 277 

aprendizes impulsionados pela vontade de mudar...  Mudar para 278 

melhorar! Colocar novos tijolos na obra. Acrescentar o toque 279 

especial de cada um na argamassa feita por todos, pra ser utilizada 280 

na construção de um patrimônio de todos, para que o Brasil seja 281 

saudável, viável, feliz e ATIVADO!!! Como esse texto não tem fim, 282 

podemos... interiorizar cada palavra de carinho e incentivo recebida 283 

com o objetivo de deixar sempre vivo dentro da gente aquela 284 

vontade de ser cada vez mais uma pessoa melhor 285 
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A construção coletiva do grupo vai sendo produzida através da 

incorporação de novas ideias, aspectos e visões alinhadas ao projeto pedagógico 

do curso, alinhadas à construção afetiva do grupo e, em especial, alinhadas às 

identidades de grupo. A estratégia de colorir o fórum surge espontaneamente a 

partir do primeiro movimento e é incorporada pelos demais participantes. 

Podemos observar que cada contribuição dialoga com a anterior e com o coletivo 

do grupo. O trecho apresentado acima corresponde à soma de todas as 

contribuições individuais separadas por mudança de cor da fonte, cada 

contribuição é representada por uma cor distinta, conforme publicado no AVA. A 

partir da contribuição anterior, cada aluno segue incorporando o tópico precedente 

e acrescentando um novo tópico, mesclando componentes afetivos com 

contribuições relacionadas ao conteúdo do curso, aproveitando as deixas da fala 

anterior, geralmente conectivos, com função de gatilho, que introduzem a nova 

contribuição, como pode ser observado nas linhas 267, 268 e 269 do excerto 12: 

Um aluno termina com a frase – “Amizade se constrói assim:...” - deixando a pista 

para a continuação do seguinte – “COM AMOR, CONFIANÇA, APRENDIZADO 

E...” - novamente abrindo espaço e provocando outra participação – “muita 

reflexão sobre os novos papeis dentro deste processo de ativação...”.   Assim, o 

texto vai sendo construído de forma lúdica e participativa, contemplando aspectos 

afetivos e interacionais, bem como aspectos educativos de construção coletiva do 

conhecimento.   
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Mondada (1999), em trabalho que trata da análise de mensagens 

sequenciais em contextos de interação assíncrona na internet, busca identificar e 

discutir uma prática frequente em ambientes virtuais, como fóruns e grupos de 

discussão, que é a retomada de mensagens do outro para responder, comentar, 

avaliar, concluir.  Segundo a autora, através dessa maneira de tratar o discurso do 

outro, o locutor introduz interatividade na mensagem, ao mesmo tempo, deixando 

claro a sua produção e interpretação.  Podemos evidenciar neste processo a 

construção de um espaço de intersubjetividade, que pode ser retomado, 

comentado e transformado por falantes sucessivos.  A partir da reflexão 

desencadeada pelo referido trabalho, procuramos identificar em nosso corpus de 

pesquisa segmentos que demonstrassem esta construção intersubjetiva 

sequencial. Assim passamos  à análise de duas postagens com referências 

sequenciais: 

Excerto 13 

Comentário: Sobre conceitos de - Mensagem de Referência 286 
por Aluno 10 em 25/05/2010 (00:50)  287 

Oi moviMENTE! Voltei, agora pra ficar... rsrsrsrs 288 

Bom, lendo a reflexão instigada pelo Tutor e reiterada pela aluna 7 logo 289 
depois, também percebo estes aspectos peculiares entre EC e EP... 290 
Entretanto, como bem aconselhou nossa Pediatra "arretada" (coisa de 291 
Pernambucano, liguem não! rsrsrs), muito mais importante que a 292 
diferenciação conceitual é a reflexão de cada profissional a partir destes 293 
elementos singulares, para que possamos construir nosso próprio 294 
conceito... Penso que esta dualidade SEMÂNTICA (sobretudo) nos leva 295 
de maneira reducionista a mudar denominações na saúde (aumentando 296 
em VOLUME nossos dicionários especializados e as terminologias 297 
científicas indigestas), mas a verdadeira contribuição desta mudança não 298 
é percebida...  299 

Não sei se me fiz claro, mas posso exemplificar: nos documentos 300 
Ministeriais, muda-se o PROGRAMA de Saúde da Família para 301 
ESTRATÉGIA, mas a lógica continua a MESMA! Assim, a grande 302 
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questão não está em "Qual a melhor??? ou Qual o verbete mais 303 
bonitinho??? EC versus EP?!  304 

 Considero essencial, por conseguinte, que consigamos semear práticas 305 
em saúde mais crítico-reflexivas...  306 

Xeros! Aluno 10 307 

 

 

Continuando... 308 
por Aluna 7 em 27/05/2010 (15:34)  309 

Oi, pessoal! 310 

Acredito que estamos avançando no entendimento sobre o que significa 311 
Educação Continuada e/ou Educação Permanente. Concordo com  aluno 312 
10 quanto ao modismo do uso de conceituações e quanto à necessidade 313 
de sermos mais práticos, mesmo. Contudo, já que somos 314 
"especializandos" em ativação de processos de mudança  na educação 315 
de profissionais de saúde, precisamos conhecer estas nuances e 316 
filigranas; mesmo que seja pra desconstruir e reconstruir conceitos, criar 317 
novos, etc... 318 

Falando em construir,  concluo que vcs não gostaram da idéia do meu 319 
quadro de dificuldades e estratégias para controlá-las.  Sem cobranças! 320 
essa é apenas uma observação, porque foi uma ativação que fiz e não 321 
obtive um resultado participativo. Somente o aluno 9 contribuiu.  Tudo 322 
bem, pessoal!! Podemos desconstruir o quadro...  323 

Abçs 324 

 

 

Em primeiro lugar, destacamos, em especial na primeira postagem, a 

natureza híbrida do discurso e também a facilidade e rapidez na mudança do 

padrão de interação cotidiana (excerto 13, linhas 288, 291, 292 e 307) para uma 

interação mais institucionalizada (focada no objetivo do fórum), misturando 

cotidiano com institucional e oral com escrito..  Essa natureza hibrida em relação 

ao discurso oral e escrito, presente na comunicação mediada por computador, 

possibilita repensar o contínuo fala e escrita ao invés de se opor estes dois polos 
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de forma dicotômica (Mondada, 1999). O uso de marcadores conversacionais, em 

especial expressões regionais como “arretada” (excerto 13, linha 291) e “xeros” 

(excerto 13, linha 307), bem como o uso de marcadores paralinguísticos como 

“rssss” (excerto 13, linhas 288 e 292) representam a fala-em-interação cotidiana. 

Na primeira postagem, o questionamento central do aluno relaciona-se à 

utilização de diversos termos, siglas, conceitos, destacando o caráter, muitas 

vezes superficial, da mudança da nomenclatura utilizada em saúde. Apresenta e 

afirma sua posição, apontando a necessidade de se priorizar a discussão crítico-

reflexiva dos conceitos sobre a terminologia. O turno seguinte pode ser 

considerado como par adjacente formado por uma declaração seguida por um 

acordo ou desacordo.  A aluna 7 divide seu turno de fala em duas partes distintas: 

concordância e discordância.  Na primeira parte, explica os motivos de sua 

concordância com a declaração anterior do colega: “modismo” e “necessidade de 

sermos mais práticos” (excerto 13, linhas 313 e 314).   Em seguida, utilizou-se de 

um conector: “contudo” para fazer uma mudança argumentativa e avaliativa, 

apontando um desacordo em relação à afirmação do colega e apresentando sua 

argumentação – “precisamos conhecer estas nuances e filigranas; mesmo que 

seja pra desconstruir e reconstruir conceitos, criar novos” (excerto 13, linhas 316 a 

318).  A aluna utilizou uma estratégia de polidez, concordando e buscando pontos 

de convergência com a afirmação do colega, para depois deixar clara a posição de 

sua argumentação. Essa postura mediadora contribui na produção de consenso e 

é fundamental na construção coletiva do conhecimento em comunidades virtuais 

de aprendizado. 
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 Na última parte de sua postagem (excerto 13, linhas 319 a 324), apresenta 

uma queixa em relação a uma proposta/provocação que fez a todo o grupo e 

somente obteve retorno de um colega (aluno 9). Trata-se de um quadro para 

discutir o gerenciamento da educação permanente dos profissionais de saúde que 

propõe o levantamento das principais dificuldades bem como a proposição de 

estratégias de enfrentamento. A aluna preparou o quadro e encaminhou por e-

mail, recebendo apenas o retorno de 1 dos 8 colegas do grupo. A falta de retorno 

do grupo causou certo desconforto na aluna que foi exteriorizado na postagem. 

Esta situação nos remete à noção de relevância condicional da ACE (Loder et al, 

2008), que implica a produção da segunda parte do par na sequência interacional, 

criando uma expectativa de retorno, de resposta.  Quando a relevância condicional 

à primeira parte do par adjacente não é atendida, sua ausência é notada (Loder et 

al, 2008), causando certo constrangimento no processo interacional, conforme 

pode ser observado no referido segmento (excerto 13, linhas 319 a 324). 

 Outra estrutura interacional possibilitada pela comunicação assíncrona na 

internet, como os fóruns educacionais e os grupos de discussão, é o 

estabelecimento da ligação entre duas mensagens sequenciais, a qual Mondada 

(1999) chamou de co-construções.  Trata-se , segundo a autora, da possibilidade 

de criação de vínculos com uma mensagem anterior, continuando, estendendo, 

completando-a. Este tipo de segundo turno consiste em completar uma ideia do 

primeiro turno ou propor uma continuação ou uma expansão da mesma.   

Podemos identificar esta forma de interação nos segmentos interacionais 

postados a seguir: 
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Excerto 14 

 Importância da educação continuada 325 

por Aluna 6 em 08/06/2010 (13:07) 326 

Na minha opinião, de acordo com a situação atual é possível verificar que 327 
a educação continuada tem se tornado um instrumento onde seu 328 
surgimento acontece a partir de um novo perfil de profissional, em que o 329 
mesmo deverá ser mais flexível, intelectual e preparado para conhecer a 330 
sua profissão. as mudanças como a globalização da economia, 331 
avanços,tecnológicos, oportunidades de novos mercados e concorrência 332 
competitiva, têm marcado o dia-a-dia dos profissionais da área de saúde, 333 
sendo assim torna-se necessário que o profissional esteja continuamente 334 
se qualificando independente do instrumento utilizado. Assim será capaz 335 
de se adaptar as diversas mudanças e exigências cada vez maiores e 336 
mais rígidas por parte da sociedade que exige atualização constante 337 

Refletindo em cima das reflexões da Aluna 6 338 
por Aluna 7 em 12/06/2010 (18:20)  339 

Peço licença a Aluna 6, pra fazer uma releitura do que ela escreveu na 340 
sua última mensagem. Concordo inteiramente que cada pessoa tem de 341 
estar "ligado no mundo"; conectado ao momento presente, em todas 342 
aquelas vertentes. Apenas modificaria o trecho em que ela fala ".... Assim 343 
será capaz de adaptar-se às mudanças..." Embora a adaptação ao meio 344 
seja até uma questão de sobrevivência, é preciso ativar a nossa 345 
capacidade de participar das decisões de mudança e do próprio processo 346 
de mudar. Podemos até dizer que adaptar-se às mudanças é uma 347 
necessidade dos profissionais que se dizem atualizados; mas 348 
ATIVADORES não simplesmente se adaptam a mudanças - eles 349 
participam delas - são atores ativos e promotores das mudanças que 350 
querem ver no seu quadrado e, a partir desse, nos quadrados maiores.    351 
Então, assumindo um discurso ativador, eu complementaria o texto da 352 
aluna 6 da seguinte forma: "Assim será capaz de melhor perceber a 353 
realidade atual, avaliar as necessidades de evolução, planejar e 354 
empreender as mudanças que possam impactar positivamente no seu 355 
trabalho e na sua área de atuação". Assim se constrói 356 
(democraticamente) o novo:  no dia-a-dia de cada agente de mudança. 357 
Vcs concordam?                                                                                             358 
A propósito, lembrei de um livro infantil que minhas filhas tinham quando 359 
estavam no ensino fundamental: "Mudanças no galinheiro mudam o 360 
mundo por inteiro". É muito bom. Ótimo pra criar crianças ativadoras... 361 

No primeiro segmento postado (excerto 14, linhas 325 a 337), a aluna 6 

discute as transformações reiteradas em nossa sociedade e a importância da 

adaptação dos profissionais a essas mudanças com necessidade de qualificação 

e atualização constantes.  A aluna 7, em sua postagem de co-construção, 

javascript:void(0);
http://viask.ead.fiocruz.br/VIASKF/Forum/novaMensagem.jsp?idForum=63428&idMensagem=160083
http://viask.ead.fiocruz.br/VIASKF/Forum/novaMensagem.jsp?idForum=63428&idMensagem=161376


100 
 

aproveita a ideia central da colega antecedente, complementando e estendendo o 

sentido da mesma na perspectiva da participação ativa na construção das 

mudanças.   Inicia sua postagem com um marcador de polidez: “Peço licença a 

Aluna 6, pra fazer uma releitura do que ela escreveu na sua última mensagem” 

(excerto 14, linhas 340 e 341). Após externar sua concordância com a mensagem 

postada pela colega, ela introduz uma prática frequente na forma de respostas a 

mensagens assíncronas na internet, que é a segmentação de parte da mensagem 

que se pretende destacar e responder ou comentar.  O isolamento dessas partes 

é facilitado pelo uso de comandos de software para copiar as linhas (teclas Ctrl +C 

e Ctrl +V).  Assim nas linhas 343 e 344 (excerto 14) ela chama atenção, entre 

aspas e em itálico, para a sentença que pretende discutir - “... Assim será capaz 

de adaptar-se às mudanças...".  Sequencialmente nas linhas 343 a 351 (excerto 

14), ela argumenta e concentra o foco de sua alegação na importância da 

participação ativa do sujeito ativador na promoção de mudanças para além de sua 

capacidade de adaptação. Sequencialmente (excerto 14, linhas 352 a 358), 

complementando a mensagem da colega, ela confirma e justifica seu ponto de 

vista, apontando para a construção democrática do processo de mudança. Em 

seguida, na perspectiva da negociação de seus argumentos na relação com seus 

interlocutores, dirige-se ao grupo buscando aceitação de seu comentário: “Vcs 

concordam?” (excerto 14, linha 358).   Em sua conclusão (excerto 14, linhas 359 a 

361), utiliza-se de uma metáfora, para reafirmar sua mensagem – a importância de 

ações democráticas nos processos de mudança: "Mudanças no galinheiro mudam 

o mundo por inteiro", representando com isso a ideia de mudança participativa, de 

base, popular, construída coletivamente. 
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Podemos evidenciar neste processo sequencial de produção coletiva, a 

construção de um espaço de intersubjetividade, que pode ser retomado, 

comentado e transformado por falantes sucessivos. 

 Como pôde ser observado e discutido nos diversos exemplos anteriores, a 

interação presente nos fóruns educacionais, de caráter assíncrono, favorece o 

enquadre educativo, permite a reflexão sobre as postagens anteriores, 

contribuindo para um processo dinâmico e coletivo de produção e reconstrução do 

conhecimento. As estratégias de aproximação e mediação pedagógica utilizam 

recursos linguísticos verbais e não verbais na perspectiva de se reduzir o 

afastamento, a distância e a diferença, aproximando os interlocutores, tornando a 

relação entre eles mais simétrica e, a partir dessa aproximação, promovendo um 

aprendizado mais interativo e participativo. 

 4.2. O processo interacional em chats educacionais 

O chat educacional é uma ferramenta eficaz na promoção da interação 

entre os interlocutores em cursos de EAD. A comunicação síncrona, realizada 

através de chats, constituiu uma das fortalezas desse grupo de Ativadores de 

Mudança, em estudo neste trabalho.  No período inicial do curso, os chats foram 

realizados com periodicidade quinzenal e, a partir da metade do curso, a 

periodicidade passou a ser mensal. A principal função do chat no corpus estudado 

foi a integração entre os participantes e a afirmação das identidades de grupo. A 

avaliação, o acompanhamento e o monitoramento das atividades desenvolvidas 

pelo grupo também foram importantes. O objetivo principal dos chats era estimular 
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o grupo na participação e contribuição nos fóruns e avaliar o andamento da 

produção e participação.  

Diferente do fórum, o chat apresenta outro modo de organização textual.  

Enquanto o fórum se organiza dentro de um modo argumentativo, expositivo, 

acadêmico, assemelhando-se, nesse aspecto, a uma sala de aula tradicional, o 

chat vai se organizar no modo dialogal, se aproximando da conversa espontânea, 

por isso é mais conhecido como “bate papo”. Esta estrutura menos formal pode 

ser observada no trecho do chat abaixo: 

Excerto 15

[22:46:37] TUTOR  fala para (TODOS): Foi uma grande troca de 362 
experiências, fiquei impressionado como nosso                               363 
grupoi está ativado. Ganhamos premio de maior                364 
participaçao em chat rsrsrs 365 

[22:46:57] Aluna 4 fala para (TODOS): o nosso? nós????? 366 
[22:47:07] Aluno 1 fala para (TODOS): estamos  367 
chiques assim é...rsrsrs 368 
[22:47:11] Aluna 5  fala para (TODOS): foi? 369 
[22:47:26] Aluna 5 fala para (TODOS): nossa uhuuuuuuuuuuu 370 
[22:47:29] Aluna 8  fala para (TODOS): Que maravilha! 371 
[22:47:33] Aluna 4 fala para (TODOS): e só agora vc conta isso? 372 

vivaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!373 

 

            Observa-se nesse contexto uma linguagem mais informal, muitas vezes 

com erros de grafia devido à rapidez na digitação como: “grupoi” (excerto 15, linha 

364) e presença de abreviações como “vc” (excerto 15, linha 372), bem como a 

utilização de marcadores não verbais tais como “rsrsrs” (excerto 15, linhas 365 e 

368) e “uhuuuuuuuuuuu” (excerto 15, linha 370), além da repetição de letras e 

sinais para dar ênfase (excerto 15, linhas 365, 366, 370 e 373), sinalizando as 

intenções comunicativas. Também destacamos do trecho do chat anterior, 
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expressões afetivas e interacionais característicos da conversa espontânea tais 

como: “o nosso? nós?????” (excerto 15, linha 366), “estamos chiques assim” 

(excerto 15, linha 367), “foi?”, “Que maravilha!” (excerto 15, linha 371), 

“vivaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!” (excerto 15, linha 373).  

Dependendo do número de participantes, as “conversas” se multiplicam e 

os turnos de “falas” podem ser concomitantes, com sobreposição de fala, de forma 

semelhante à conversa natural. Essa concomitância de turnos pode causar certa 

confusão inicial no entendimento do enunciado, contribuindo para mal entendidos, 

similares às situações de encontros face a face, visto que os processos e o tempo 

interacional são bastante semelhantes com a conversa espontânea. Porém, é 

importante ressaltar que a sobreposição de falas, neste contexto de interação em 

ambiente virtual, difere da conversa natural. Para Schegloff (Sacks et al., 2003), a 

fala sobreposta é aquela que reivindica o turno, compete pelo turno de fala. Essa 

competição não deve ser vista do ponto de vista negativo, excludente, mas 

concebida como uma tentativa de participação, de interação. No ambiente de chat, 

podemos ter várias participações intercruzadas resultantes da sobreposição de 

falas, de caráter não obrigatoriamente intencional, mas decorrente do uso da 

tecnologia computacional. Vejamos o trecho interacional abaixo:  

Excerto 16

[21:51:50] (Aluna 3) fala para (TODOS): No presencial podemos 374 
fortalecer o vínculo                                                                                  375 
[21:51:53] (ALUNA 5) fala para (TODOS): mas nos dias do chat tb é 376 
gostoso, parece que eu estou com vcs pertinhos                           377 
[21:51:58] (Tutor) fala para (TODOS): PESSOAL ESTES ENCONTROS 378 
PRESENCIAIS DOS ATIVADORES NÃO SAÕ UMA REALIDADE PARA 379 
A MAIORIA DOS CURSOS A DISTÂNCIA                                      380 
[21:52:15] (Aluna 3) fala para (TODOS): Eu também gosto dos chats381 



Podemos observar que a sequência das postagens não corresponde à 

sequência interacional. A apresentação dos turnos de forma intercalada, 

decorrente da fala (escrita) sobreposta, aponta para a sobreposição de 

mensagens no ambiente de chat, visto que é comum que diversos participantes 

escrevam, respondam e postem mensagens ao mesmo tempo. A ordem das 

postagens no trecho acima é: aluna 3 (excerto 16, linhas 374 e 375), aluna 5 

(excerto 16, linhas 376 e 377), tutor (excerto 16, linhas 378 a 380) e aluna 3 

novamente (excerto 16, linha 381). Já na sequência interacional, a ordem correta 

seria aluna 3, tutor, aluna 5, aluna 3. Assim o tutor interage com a fala da aluna 3 

sobre o encontro presencial, enquanto a aluna 3, em sua segunda postagem, 

interage com a aluna 5 sobre a proximidade favorecida pelos chats. 

Quanto maior o número de participantes no chat, maior a possibilidade da 

sobreposição de mensagens. Por outro lado, a interação síncrona possibilita que 

os problemas sejam prontamente esclarecidos e contornados. A dinâmica da 

comunicação em chat permite uma maior flexibilidade na interação, não sendo 

rara a mudança de enquadre e de alinhamento. 

A preocupação com o outro, com a dificuldade do outro, com os 

problemas do outro aponta para a vinculação que é desenvolvida ao longo do 

curso e também diz respeito ao fenômeno da polidez como a valorização, o 

interesse, a atenção, os elogios e o respeito ao outro. Essa característica pode ser 

observada através de expressões de afetividade: “td bem?” “Qto tempo... 

saudades” (excerto 17, linhas 382 e 383), “sinto falta dele” (excerto 17, linha 386), 
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“olhar nos olhos” (excerto 17, linhas 389), “pra matar essa nossa vontade do cara 

a cara” (excerto 17, linha 390 e 391), “fortalecer o vínculo” (excerto 17, linha 399), 

“vcs pertinhos” (excerto 17, linha 401), “eu também gosto dos chats” (excerto 17, 

linha 405), em destaque no trecho de chat abaixo:  

Excerto 17 

[21:48:33] (Aluno 1) fala para (TODOS): Fala Aluno 9, td bem? Qto 382 
tempo...saudades... 383 
[21:49:22] (Tutor) fala para (TODOS): GENTE VAMOS TODOS NOS 384 
CONCENTRAR EM RECUPERAR O NEMO

12
?  385 

[21:49:58] (ALUNA 5) fala para (TODOS): sinto falta dele 386 
[21:49:59] (Aluna 3) fala para (TODOS): Sim é verdade mandei um mail 387 
para ele mas retornou dizendo que ele está em Brasilia 388 
[21:50:01] (Aluno 1) fala para (TODOS): ai aluna 2, o olhar nos olhos 389 
faz muita falta...para isso que temos os encontros presenciais, para 390 
matar essa nossa vontade do cara a cara, não é mesmo?? 391 
[21:51:04] (Aluna 2) fala para (TODOS): é verdade aluno 1, os encontros 392 
presenciais é um diferencial neste curso, com certeza 393 
[21:51:35] (Aluna 4) fala para (TODOS): Vamos sim recuperar quem está 394 
faltando e aí pessoal como será em agosto? Tutor o ritmo será 395 
acelerado?  estou pensando também no portifólio (só para desencargo já 396 
começaram a produzi-lo?) 397 
[21:51:50] (Aluna 3) fala para (TODOS): No presencial podemos 398 
fortalecer o vínculo 399 
[21:51:53] (ALUNA 5) fala para (TODOS): mas nos dias do chat tb é 400 
gostoso, parece que eu estou com vcs pertinhos 401 
[21:51:58] (Tutor) fala para (TODOS): PESSOAL ESTES ENCONTROS 402 
PRESENCIAIS DOS ATIVADORES NÃO SAÕ UMA REALIDADE PARA 403 
A MAIORIA DOS CURSOS A DISTÂNCIA 404 
[21:52:15] (Aluna 3) fala para (TODOS): Eu também gosto dos chats 405 
[21:52:18] (Tutor) fala para (TODOS): E PENSO QUE É UM 406 
DIFERENCIAL SUPER IMPORTANTE 407 
 
 
 

A utilização de abreviações como “td”, “qt” (excerto 17, linha 382), “tb” 

(excerto 17, linha 400) e “vcs” (excerto 17, linha 401), bem como erros de grafia, 

acentuação, pontuação e digitação assinalam a necessidade de rapidez na 

participação através de comunicação dinâmica e veloz, porém menos reflexiva e 

argumentativa.  

                                                           
12

    Referência ao filme Procurando NEMO, utilizado pelo grupo em relação a um aluno em processo de 
desistência. 
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 O chat também ajuda a consolidar e manter os vínculos desenvolvidos nos 

encontros presenciais e fortalece os processos de identidades do grupo, que são 

fundamentais na modalidade de ensino e aprendizagem a distância. Nos 

instrumentos individuais de avaliação do curso e da metodologia, diversos alunos 

destacaram a importância dos chats enquanto estratégia de motivação.  

A realização de chats individuais (apenas com um aluno) foi utilizada para 

a orientação específica dos projetos de intervenção. Foi uma estratégia bem 

sucedida no desenvolvimento dos trabalhos de conclusão do curso,     permitindo 

uma maior interação entre orientador e orientado. Os turnos de fala sequenciais e 

bem delimitados favorecem o entendimento com footing predominante de 

orientação.  Reproduzimos a seguir parte de um destes chats.  

Excerto 18

[20:42:15] (Tutor) fala para (TODOS): GORA VAMOS AO SEU 408 
PROJETO.COMO ESTAMOS?ENTÃO COMO ESTÁ A REFLEXÃO DO 409 
SEU PROJETOTO DE INTERVENÇÃO TCC? 410 
[20:42:50] (Tutor) fala para (TODOS): ME PERDOE OS ERROS MAS 411 
ESCREVER RÁPIDO NÃO É MEU FORTE... 412 
[20:43:40] (Aluna 2) fala para (TODOS): Penso no seguinte 413 
tema:ESTÁGIO EM ATENÇÃO FARMACÊUTICA NAS UNIDADES DA 414 
REDE BAIANA DE FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL: 415 
FORTALECIMENTO DA INTERAÇÃO ENSINO-SERVIÇO-416 
COMUNIDADE 417 
[20:44:44] (Aluna 2) fala para (TODOS): Objetivo geral - Propor um 418 
programa de estágio em Atenção Farmacêutica para os estudantes do 419 
curso de Farmácia da Universidade Federal da Bahia Objetivos 420 
específicos: - Disseminar a prática da atenção farmacêutica e do uso 421 
racional de medicamentos - Propiciar o contato dos estudantes com a 422 
comunidade a fim de que ocorra uma mudança de prática profissional na 423 
qual o usuário passe a ser o seu principal foco de atuação. - Realizar 424 
intervenções educativas sobre uso racional de medicamentos e outros 425 
assuntos pertinentes para a comunidade atendida nas unidades da 426 
RBFPB - Estimular a formação de grupos de estudo sobre uso racional 427 
de medicamentos entre os acadêmicos do curso de Farmácia para dar 428 
suporte ao processo de aconselhamento. 429 
[20:46:42] (Tutor) fala para (TODOS): eNTÃO ACHO A IDÉIA ÓTIMA, 430 
MAS PRECISAMOS SEGUIR ALGUNS PASSOS NO ESBOÇO 431 
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PROJETO DE INTERVENÇÃO 432 
[20:47:44] (Tutor) fala para (TODOS): O PRIMEIRO PASSO É 433 
PENSARMOS NO PROBLEMA QUE QUEREMOS INTERVIR, 434 
PROBLEMATIZAR, EXPLICA, CONTEXTUALIZAR ESTE PROBLEMA 435 
[20:48:42] (Aluna 2) fala para (TODOS): Eu pensei no seguinte problema: 436 
Como fortalecer a idéia, principalmente para os graduandos, de que a 437 
Farmácia pode ser um estabelecimento de saúde, que não depende 438 
apenas da comercialização de medicamentos para a sua manutenção? 439 
[20:49:43] (Aluna 2) fala para (TODOS): Hipótese: A prática da atenção 440 
farmacêutica é uma evidente estratégia para a promoção do uso racional 441 
de medicamentos e desta forma para a promoção da saúde. 442 
[20:50:42] (Tutor) fala para (TODOS): ENTÃO NA REALIDADE SEU 443 
PROBLEMA SERIA UMA VISÃO LIMITADA DAS DIMENSÕES DO 444 
PAPEL DA FARMÁCIA 445 
[20:51:47] (Tutor) fala para (TODOS): COMO APROFUNDAR UM 446 
POUCO ESTA REFLEÃO, QUAL A ORIGEM DESTA CONCEPÇÃO? 447 
[20:53:45] (Aluna 2) fala para (TODOS): Muitos estagiários não 448 
acreditam que o farmacêutico possa fazer um trabalho de 449 
acompanhamento de pacientes numa farmácia comunitária450 

 

 

Apesar de classificado no gênero chat, com interação síncrona, a 

participação de apenas dois interlocutores, a apresentação em turnos regulares e 

alternados, o preparo anterior para a discussão e o caráter de orientação 

contribuíram para uma apresentação mais formal, em linguagem apurada, na linha 

de discurso institucional, aproximando-se bastante do que foi observado nos 

fóruns educativos. Destacamos nesse exemplo características híbridas dos 

gêneros chat e fórum, configurando a apresentação de um gênero misto, embora 

seja classificado como chat, pela sincronicidade da interação e utilização da 

ferramenta própria desse gênero no ambiente virtual.   As linhas 418 a 429 do 

excerto 18, publicadas às 20:44:44 podem exemplificar um tipo de preparo anterior 

à participação, ou seja, que algumas dessas postagens foram previamente 

escritas. Esses turnos mais elaborados aumentam o tempo entre as falas, que 

passam de frações de segundo nos chats, mais informais, para minutos, nestes 

chats de orientação. Assim, no trecho de chat acima, podemos observar algumas 
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características que demonstram a mudança do enquadre de conversa cotidiana 

para enquadre institucional. Apesar do chat ser uma atividade síncrona, a 

natureza da tarefa de orientação de TCC ocasiona turnos mais longos e 

elaborados, com falas já produzidas (escritas) anteriormente como objetivo geral 

(excerto 18, linha 418) e hipótese (excerto 18, linha 440) do trabalho que está 

sendo discutido neste chat. Essa é uma característica importante observada nesse 

gênero, pois marca uma mudança importante no padrão de interação cotidiana, 

predominante nos demais chats para o padrão de interação institucional 

predominante nos chats de orientação de TCC.  Desse modo a estrutura de 

participação se aproxima à da sala de aula presencial em que a interação se 

caracteriza pela sequência IRA - iniciação, resposta e avaliação (Gonçalves, 1995; 

Garcez, 2012). 

Uma observação constante no ambiente de chat educacional do curso de 

Ativadores de Mudanças foi a frequente interrupção das reflexões e discussões 

para recepção dos alunos em sua chegada e entrada no chat, o que evidencia a 

valorização do componente afetivo e de construção de vínculo neste gênero de 

interação. Isso representa uma mudança do enquadre do conteúdo discutido, para 

um enquadre afetivo de acolhimento, de saudação, de boas vindas.  Observa-se, 

nessa situação, alterações na estrutura de participação com mudanças de uma 

atividade mais formal e instrumental (discussão do conteúdo) para outra menos 

formal e instrumental (acolhimento e saudação), conforme discutido por Erickson 

&Schultz ([1981] 2002). 
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Podemos observar, na ferramenta chat, uma tendência bem mais flexível 

de mudança de enquadre em comparação aos fóruns. Assim se observa, como na 

conversa natural, regras conversacionais de saudação, despedida, 

reconhecimento do falante, recepção, acolhimento e interação, tanto no início 

quanto na saída do chat. Podemos observar esta situação no recorte de chat 

abaixo, em que estava sendo proposta pelo tutor uma discussão sobre Integração 

Ensino Serviço e Comunidade (IESC), quando deram entrada na sala de chat 

duas alunas. Observamos que os minutos seguintes do processo interacional, a 

partir da postagem [22:20:34] (excerto 19, linha 461), foram dedicados ao 

enquadre afetivo de recepção dos novos interlocutores:  

Excerto 19 

[22:18:45] (Tutor) fala para (TODOS): ENTÃO PESSOAL
13

 VAMOS 451 
PEGAR COMO EXEMPLO UM TEMA CARO A NÓS A IESC

14
 452 

[22:19:00] (Aluna 3) fala para (TODOS): Isto é uma excelente reflexão e 453 
tem sido nosso maior questionamento!                                                        454 
[22:18:41] Usuário ALUNA 5entrou na sala 455 
[22:19:44] (Aluna 3) fala para (TODOS): Aqui em Salvador o que não 456 
falta são problemas 457 
[22:19:30] Usuário Aluna 8 entrou na sala 458 
[22:20:15] (Aluna 4) fala para (TODOS): xi Aluna 3 eu vi hj no jornal... o 459 
pessoal entrando em greve né? 460 
[22:20:34] (Aluna 8) fala para (TODOS): Olà, Boa noite a todos! 461 
[22:20:35] (Aluna 3) fala para (TODOS): Isso Aluna5 companheira de 462 
SMS

15
 seja bem vinda muito AXÉ! 463 

[22:20:50] (Aluna 4) fala para (TODOS): AXÉEEEEEEEEE meninas !!! 464 
super sudades!!! 465 
[22:21:01] (Aluna 3) fala para (TODOS): Outra companheirona Muito 466 
AXÉ Aluna 8  467 
[22:21:02] (Aluno1) fala para (TODOS): AXÉ PARA AS AMIGAS 468 
BAIANAS....” 469 

 

                                                           
13

 Pode ser analisada como marca de polidez positiva – marcadores intragrupo ( Barros e Crescitelli, 2008). 
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 Integração Ensino Serviço e Comunidade – uma das linhas de discussão da mudança na formação superior 
de profissionais de saúde, objeto do curso Ativadores de Mudança. 
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  Pode ser analisada como marca de polidez positiva – marcadores intragrupo ( Barros e Crescitelli, 2008). 
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                 É importante ressaltar como o uso de marcadores conversacionais 

funciona como estratégia de aproximação, potencializando os processos 

comunicativos e interacionais. No trecho acima, destacamos o marcador AXÉ 

(excerto 19, linhas 463, 464,467 e 468), representando a identificação ao contexto 

onde foram realizados os encontros presenciais, a cidade de Salvador, e de onde 

era proveniente a maioria dos alunos do curso. Estes marcadores 

conversacionais, como “xi” (excerto 19, linha 459), “né” (excerto 19, linha 460), 

“pessoal” (excerto 19, linha 451), “companheira de SMS” (excerto 19, linhas 462 e 

463), além de “axé” (excerto 19, linhas 463, 464, 467 e 468), são representados 

através da escrita como utilizados na conversação face-a-face. Os marcadores 

não linguísticos são representados por vários elementos gráficos, tais como 

reticências, exclamações, interrogações, caixa alta, repetições de letras conforme 

em “AXÉEEEEEEEEE meninas!!!” (excerto 19, linha 464), funcionando como 

pistas de contextualização, informando e sinalizando as intenções comunicativas 

dos interlocutores. 

 

Outra possibilidade oferecida pelo chat educacional é a reflexão sobre um 

texto ou filme, de conhecimento prévio do grupo, com discussão mediada através 

do encontro do grupo em chat.  

Excerto 20 

22:52:47] Aluna 5  fala para (TODOS): Pessoal agora tem uma qestão 470 
interessate no texto que pergunta se a relação entre os dois personagens 471 
seria igual se houvesse um supervisor exigindo o protocolo do cuidado 472 
[22:53:34] Tutor fala para (TODOS): EU PESSOALMENTE PENSO QUE 473 
É SEMPRE POSSÍVEL TRANFORMAR, TRAZER O OUTRO PARA O 474 
FOCO, PARA O CENTRO 475 
[22:53:52] Aluna 5 fala para (TODOS): é bom pensar nisso por causa das 476 
dimensões citadas 477 
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[22:54:22] Aluna 7 fala para (TODOS): as pessoas chamam de 478 
"Humanização do cuidado" o simples fato de tratar com educação. Isso 479 
porque o comum é destratar!!!??!! Humanização da atenção é 480 
redundante. Ser humano deve ser atitude em todo e qualquer ato. O que 481 
precisamos é assegurar educação, ética, cuidar do outro como 482 
gostaríamos que cuidassem de nós. 483 
[22:55:08] Tutor fala para (TODOS): Aluna 6 PARA MIM ESTA SUA 484 
QUESTÃO ÉO PONTO CHAVE DO PROCESSO 485 
[22:55:18] Aluna 4  fala para (TODOS): olha tutor  faço muitas reflexões a 486 
respeito até porque ministro a disciplina de Deontologia e Ética e sobre a 487 
questões de influencia da família temos um grande concorrente que é o 488 
meio... fiquei muito preocupada ao assistir TROPA DE ELITE que passou 489 
semana passada na TV, e o filme cita um filósofo que não me lembro 490 
agora sobre estas questões das grandes instituições e decomo as 491 
pessoas podem ser frutos deste sistema... nossa é assustador. Mas 492 
então temos que romper com tudo e criar o nosso sistema, nem que 493 
morramos lutando! 494 
 

 
 
 

É importante observar como os turnos se ampliam e a linguagem nesse 

contexto se torna mais apurada, aproxima-se de uma apresentação mais 

“acadêmica”, com turnos mais longos, buscando sempre uma interlocução com o 

conteúdo do curso, com a vivência profissional dos alunos (excerto 20, linhas 478 

a 483) e chega até a utilizar algumas citações, embora de maneira menos formal 

que em textos científicos (excerto 20, linha 490).  Dessa forma este enquadre se 

aproxima ao que já foi discutido anteriormente para os chats de orientação aos 

TCCs e para os fóruns educacionais.  Apesar do enquadre “acadêmico” 

predominante, podemos destacar, no referido chat, a presença de diversos 

marcadores conversacionais modalizadores tais como: “pessoal”16 (excerto 20, 

linha 470), “eu pessoalmente penso que” (excerto 20, linha 473), “é bom” (excerto 

20, linha 476) e “para mim” (excerto 20, linha 484), além de marcadores de 

atenção como em “olha” (excerto 20, linha 486). Esses marcadores funcionam 
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 Pode ser analisada como marca de polidez positiva – marcadores intragrupo ( Barros e Crescitelli, 2008). 
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como estratégias de aproximação, caracterizando a alternância de enquadre 

institucional com enquadre de conversa cotidiana. 

Os chats tiveram uma participação fundamental na construção afetiva e 

interacional do curso. Alguns alunos que estavam em processo de abandono do 

curso, retomaram as suas atividades após a participação em chats. Em certa 

medida, o chat se assemelha à interação face a face - na sincronia, no 

imediatismo, na simultaneidade das respostas, na presença - promovendo uma 

interação semelhante à observada nos encontros presenciais do curso, onde os 

temas em estudo são discutidos em rodas de conversa. Dessa forma, o incentivo 

da participação em encontros síncronos funciona como potente estratégia de 

aproximação, fomentando a produção de solidariedade, a demonstração de afeto, 

o estabelecimento de vínculo, o cuidado com o outro e a promoção da satisfação e 

do êxito interacional, contribuindo para o resultado positivo da tarefa educativa. 

    

 4.3. Uma análise comparativa entre os gêneros chat e fórum educacional 

 As diferentes formas de interação em ambientes virtuais de aprendizagem 

podem ser concebidas como gêneros textuais (Marcuschi, 2005).  Os fóruns e 

chats educacionais, utilizados no curso de Ativadores de Mudança, analisados e 

discutidos nos tópicos anteriores, nos permitem tecer algumas considerações 

sobre esses gêneros digitais educacionais.  

Como principais características do fórum educacional, em concordância 

com outros estudos (Campos, 2008; Paiva e Júnior, 2004 e 2007), observamos 

uma produção textual com organização dentro de um modo argumentativo, 
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expositivo, acadêmico, linguagem mais cuidada e tendência menos flexível às 

mudanças de footing (Paiva e Júnior, 2004). Essa apresentação corresponde às 

características da fala-em-interação institucional (Del Corona 2009). Permeado a 

esse discurso institucional, observamos marcas características da fala-em-

interação cotidiana (Del Corona, 2009), tais como os marcadores conversacionais, 

utilização de humor, afetividade, pistas de contextualização, evidenciando 

algumas propriedades semelhantes às de gêneros orais. Apesar da menor 

flexibilidade na mudança de footing, além desses dois posicionamentos 

anteriormente apresentados – postura de interação institucional e postura de 

interação cotidiana, foi também observado um footing de mediação pedagógica. O 

footing mediador de responsabilidade do tutor foi também frequentemente adotado 

por alunos, assumindo junto com o tutor uma parceria, promovendo uma interação 

menos institucionalizada e com estrutura de participação e gerenciamento dos 

turnos mais espontânea, numa divisão participativa e democrática dos papéis na 

interação.  

 Em relação ao chat educacional, observamos tratar-se de uma ferramenta 

eficaz na promoção da interação entre os interlocutores em cursos de EAD. A 

comunicação síncrona, realizada através de chats, constituiu uma das fortalezas 

do grupo de aprendizado a distância do curso de Ativadores de Mudança, 

discutido neste trabalho. As principais funções do chat, observadas no grupo 

estudado, foram: a integração entre os participantes e a afirmação das identidades 

de grupo. Outras funções importantes observadas foram: a avaliação, o 
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acompanhamento e o monitoramento das atividades desenvolvidas e contribuição 

na construção coletiva do conhecimento.  

Observamos no contexto de chat estudado, uma linguagem mais informal, 

muitas vezes com erros de grafia, devido à rapidez na digitação, e presença de 

abreviações, utilização de marcadores não verbais, como repetições de letras e 

sinais, para dar ênfase e sinalizar as intenções comunicativas. Isso caracteriza 

nesse gênero a predominância de características da fala-em–interação cotidiana. 

Observamos também outras semelhanças desse gênero com a conversa natural, 

além da linguagem menos formal, tais como a concomitância, sobreposição e 

rompimento da adjacência dos turnos em concordância ao observado por Herring 

(1999). Outra característica importante, igualmente observada no estudo de 

Geraldini (2005), é a comunhão de elementos de ordem afetiva e cognitiva e sua 

importância para o aprendizado na perspectiva da construção conjunta do 

conhecimento.  Assim, o chat ajuda a consolidar e manter os vínculos 

desenvolvidos nos encontros presenciais, bem como fortalece os processos de 

identidades de grupo que são fundamentais no processo de ensino e 

aprendizagem a distância. Nos instrumentos individuais de avaliação do curso e 

da metodologia, diversos alunos destacaram o papel dos chats em seu processo 

de formação, como na avaliação da aluna 3: “Os chats geraram discussões 

importantíssimas. Trabalhar com o AVA foi um desafio, mas superada a 

dificuldade inicial, percebíamos que o grupo desejava estar presente a cada 

encontro, contribuindo com a produção de todo o grupo”. 
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Uma apresentação textual híbrida entre os dois gêneros anteriores foi 

observada nos chats realizados apenas com dois participantes - tutor e cada um 

dos alunos, para a discussão do trabalho de conclusão de curso. Apesar de 

classificado no gênero chat, com interação síncrona e utilização da ferramenta 

própria desse gênero no ambiente virtual, a apresentação mais formal, em 

linguagem mais apurada, na linha de discurso institucional, aproximou essa 

configuração ao gênero observado no fóruns educativos.  Destacamos, nessa 

situação, características híbridas dos gêneros chat e fórum, configurando a 

apresentação de um gênero misto. 

Na tabela 1 a seguir, resumimos a participação nas atividades de chat e 

fórum ao longo do desenvolvimento do curso. Foram realizados 26 chats coletivos 

(aberto a todos) e 9 de orientação de TCC (com 2 participantes). Foram realizados 

13 fóruns, porém somente computamos na tabela a participação nos 7 fóruns 

obrigatórios.  O maior número de postagens em chats pode ser explicado pela 

ocorrência de turnos menores e mais interativos, muitas vezes semelhantes com 

as conversas espontâneas. Apesar do número de participações ou “falas” 

(postagens), ter sido menor nos fóruns, o tamanho das postagens foi bem superior 

à observada nos chats. As postagens em chat (total = 5491), ao serem 

transferidas para arquivos de texto (arquivo do Word) passaram a ocupar um 

espaço de 234 páginas de texto, ou aproximadamente uma média de 23 

postagens por página. 
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Tabela 1 Participação em chats e fóruns 17 Turma T2/10- 2010/2011 

 

Participante Participação 

em Chats 

(postagens) 

Participação 

em Fóruns 

(postagens) 

Média de 

participação 

por chat 

Média de 

participação 

por fórum 

Tutor 1688 94 65 13 

Aluno 1 383 14 15 2 

Aluna 2 197 12 8 2 

Aluna 3 655 14 25 2 

Aluna 4 1108 36 43 5 

Aluna 5 689 20 27 3 

Aluna 6 187 14 7 2 

Aluna 7 270 57 10 8 

Aluna 8 113 29 4 4 

Aluno 9 201 10 8 1 

Total 5491 300 211 43 

 

As participações em fóruns (total= 300) ocuparam 101 páginas de texto, 

ou aproximadamente 3 postagens por página. Considerando uma média de 28 

linhas por página, podemos estimar um tamanho médio aproximado de cada 

postagem: 9 linhas em cada participação no fórum e de 1 linha nas participações 

nos chats, ratificando as propriedades observadas.  

As diferenças no modo de produção textual, evidenciadas na tabela 1 e 

discutidas ao longo do capítulo, apontam para a organização do fórum dentro de 
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um modo argumentativo, expositivo, acadêmico, assemelhando-se, nesse 

aspecto, a uma sala de aula presencial enquanto o chat se organiza no modo 

dialogal, se aproximando da interação cotidiana presente na conversa espontânea 

ou “bate papo”.  
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5.  A construção da “colcha de retalhos” 

Recuperando a discussão proposta no capítulo sobre presença, 

mediação pedagógica e construção coletiva do conhecimento em EAD, 

buscamos selecionar em nosso material de análise alguns segmentos que 

podem colaborar na síntese dos principais indicadores de mediação e 

estratégias de aproximação utilizados nos processos sociointeracionais em 

contextos de EAD. 

Uma situação que chamou atenção, ao longo na análise dos dados, foi a 

forte presença do componente afetivo nas interações. Neste sentido as 

colocações do grupo analisado apontam para a importância do cuidado, do 

afeto e do sentimento na produção de um ambiente favorável para a 

construção do conhecimento como podemos observar nas postagens a seguir: 

Excerto 21 

um pouco de afeto por Aluna 3 em 19/05/2010 (20:49)  495 

Oi pessoal que bom reencontra-los vamos participar também deste 496 
fórum!!! Bjs 497 

Felicidade por Aluno 1 em 19/05/2010 (22:27)  498 

Pessoal, foi muito bom revê-los...estava com saudades já.....As 499 
contribuições do nosso chat foram excelentes....Adorei a experiência.... 500 
Abraços 501 

REENCONTRO MESMO QUE VIRTUAL por Aluna 8 em 19/05/2010 502 
(23:42)  503 
GENTE, É MUITO PRAZEROSO ESTÁ COM VOCES SENTIR MUITO NÃO 504 
ESTÁ PARTICIPANDO DO CHAT, HOJE! SINTAM-SE TODOS BEIJADOS E 505 
ABRAÇADOS! ALUNA 8 506 

Comentário: Saudades - Mensagem de Referência por Aluna 6 em 507 
02/06/2010 (18:41)  508 

Genteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, tô morrendo de saudades de 509 
vcs.bjocas 510 

 É interessante observar como o processo afetivo se torna importante no 

estabelecimento de um ambiente mais cooperativo para a construção do 

conhecimento de forma compartilhada, contribuindo para a quebra da 

javascript:void(0);
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assimetria da interação e da tensão e do foco excessivo do contexto de 

conversa institucionalizada, conforme discutido por Gonçalves (2013). A 

afetividade configura-se como potente indicador de presença social, 

contribuindo para a integração do grupo e para o desenvolvimento do 

sentimento de estar com conforme pode ser evidenciado nos seguintes 

trechos:  

“Oi pessoal que bom reencontra-los”;  
“GENTE, É MUITO PRAZEROSO ESTÁ COM VOCES”; 
“Genteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, tô morrendo de saudades de 
vcs”.   

 

O sentimento de presença contribui na promoção do trabalho em grupo 

e no desenvolvimento de atividades que estimulam a integração, a troca de 

experiências e vivências pessoais e profissionais, bem como desperta o 

interesse com os conteúdos relacionados ao processo de aprendizagem 

Podemos evidenciar o desenvolvimento dessa estratégia de aproximação e 

ativação na seguinte postagem: 

Excerto 22 

 Belo por ALUNA cinco em 09/06/2010 (17:47)  511 

Meninas, que lindo! Essa semana já começou a caminhar, navegar pelas 512 
competências criadas pelo grupo para chegar a um lugar seguro, onde 513 
eu possa sustentar a construção do meu conhecimento, antes eu estava 514 
muito no pensar, agora tenho que correr e integrar o meu pensar, sentir 515 
e o fazer, este então! Valha-me Deus! K  516 

Estou com saudade de vez, foi tão bom entrar aqui e ver o que 517 
escreveram me deixou mais relaxada. beijos para todos do meu grupo 518 

Um ponto importante na construção coletiva do conhecimento, em 

ambientes virtuais, é perceber como a reflexão e o debate motivam e 

estimulam os alunos na busca de novos conhecimentos, como podemos 

evidenciar na postagem da aluna 4 transcrita a seguir:  

 

javascript:void(0);
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Excerto 23 

 Comentário: em relação a educação permanente e as discussões 519 
anteriores - Mensagem de Referência por Aluna quatro em 30/05/2010 520 
(21:17) 521 

Lendo a respeito e aproveitando as discussões neste fórum, observei 522 
educação permanente como capacidade pedagógica na saúde, o que a 523 
diferenciaria de ações pontuais por ser aquilo capaz de educar e não 524 
somente de informar ou capacitar como a educação continuada. Discuti-525 
la significa pensar em ensino, trabalho, gestão e controle social (este 526 
lembrado também por aluna cinco). Ressalto a necessidade de vê-la 527 
como política fruta de deliberações das Conferências, Conselhos e 528 
Comissões permanentes de integração entre serviços e instituições de 529 
ensino. O que se tenta responder é a forma como venceríamos, por 530 
meio de estratégias as adversidades. Estaria no caminho certo? A 531 
condução das discussões pode clarear de fato as buscas, que são 532 
muitas... abcs ativados... 533 

Segundo Mondada (1999), a construção da competência interacional de 

grupo, através de redes de interação, é adquirida na prática e precisa ser 

tratada dessa forma. Para a autora, a interatividade pode ser definida a partir 

da organização interacional e sequencial das mensagens e concentra sua 

análise na prática frequente em ambientes virtuais, em fóruns ou grupos de 

discussão, de se retomar a mensagem do outro para responder, comentar, 

avaliar e concluir. Assim, segundo ela, essa maneira de tratar o discurso do 

outro, provoca interatividade na mensagem e ao mesmo tempo permite 

assumir a produção e interpretação do processo interacional (Mondada, 1999).  

Podemos evidenciar a construção de um espaço de intersubjetividade que 

permite ser retomado, comentado e transformado por falantes sucessivos. A 

noção de sequencialidade de turnos alternados de fala da ACE permite analisar 

como os falantes configuram seu turno a partir das mensagens anteriores e as 

relações prospectivas e retrospectivas que se estabelecem. 

Na contribuição acima postada, podemos referenciar o trabalho de 

reflexão compartilhado pelo grupo enquanto mecanismo sociointeracional.  

http://viask.ead.fiocruz.br/VIASKF/Forum/novaMensagem.jsp?idForum=63428&idMensagem=157840
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Vale destacar a noção de sequencialidade, a estratégia de revozeamento e da 

referência a postagens anteriores. 

Outra estratégia de aproximação, frequentemente utilizada e destacada 

nas análises em curso, diz respeito aos processos de polidez e preservação de 

faces, conforme podemos evidenciar na postagem abaixo: 

Excerto 24 

Refletindo em cima das reflexões da Aluna 6 534 
por Aluna 7 em 12/06/2010 (18:20)  535 

Peço licença a Aluna 6, pra fazer uma releitura do que ela escreveu na 536 
sua última mensagem. Concordo inteiramente que cada pessoa tem de 537 
estar "ligado no mundo"; conectado ao momento presente, em todas 538 
aquelas vertentes. Apenas modificaria o trecho em que ela fala ".... 539 
Assim será capaz de adaptar-se às mudanças..." Embora a adaptação 540 
ao meio seja até uma questão de sobrevivência, é preciso ativar a nossa 541 
capacidade de participar das decisões de mudança e do próprio 542 
processo de mudar. Podemos até dizer que adaptar-se às mudanças é 543 
uma necessidade dos profissionais que se dizem atualizados; mas 544 
ATIVADORES não simplesmente se adaptam a mudanças - eles 545 
participam delas - são atores ativos e promotores das mudanças que 546 
querem ver no seu quadrado e, a partir desse, nos quadrados maiores. 547 

Novamente podemos observar o cuidado com o outro, com a polidez na 

interação configurando a preocupação com uma produção ética e 

compromissada.   A troca de informações na perspectiva hipertextual é 

fundamental para a construção coletiva do conhecimento. A possibilidade de 

compartilhamento, no grupo, de material produzido em realidades diferentes, 

trouxe grande contribuição ao aprendizado.   O exercício participativo da 

mediação com a participação e integração de todos os corresponsáveis pela 

produção do coletivo, levantando questões, problematizando situações, a 

prática do “revozeamento”, e a busca da aplicação do conhecimento na prática 

profissional, tornam a aprendizagem estimulante e significativa e, nesse 

sentido, o fórum entra como espaço ativo de produção coletiva e troca de 

experiências. 

javascript:void(0);
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No trabalho final de cada situação problema processada durante o 

curso, era produzida uma síntese com o resultado das reflexões e produções 

realizadas bem como as buscas bibliográficas concretizadas com o intuito de 

responder à questão de aprendizagem formulada pelo grupo. Na construção 

dessas sínteses, podemos com frequência revelar a importância das 

discussões efetivadas nos fóruns na perspectiva da produção coletiva do 

conhecimento. Assim, a aluna 7, em sua síntese, postula:  

Excerto 25 

“Em sua participação no fórum da SP1.1 a aluna 5 lembrou que a 548 
gestão democrática do processo de mudança curricular acaba ficando 549 
comprometida e mantendo a mesma situação, com mudança apenas 550 
na formatação. Mas afirmou que acredita que existem experiências 551 
exitosas com gestão participativa. Ela citou Gadotti  (texto: O papel da 552 
escola na sociedade pós-moderna e pós-industrial ) quando disse que 553 
se consegue identificar a dimensão política de um PPP, já a partir da 554 
forma como foi a escolha de um diretor ou diretora para executá-lo. 555 
Ainda segundo a aluna 5, o caminho da participação exige a 556 
mudança de todos, de “sair da queixa”, de apontar o erro dos outros e 557 
conhecer os seus próprios. Ela introduziu a questão sobre qual seria 558 
a escola que a população desejaria para seus filhos e responde 559 
através de Gadotti, que “a escola deve estar pautada no cotidiano e 560 
na realidade de cada população, construída em cima da realidade e 561 
das necessidades concretas (saúde, alimentação, esporte, trabalho e 562 
lazer”. 563 

Observamos que a aluna 7 destaca os pontos que chamaram sua atenção e 

que contribuíram para a construção de seu trabalho a partir da postagem da 

aluna 5, inclusive apresentando literalmente uma citação à qual ela se refere 

(excerto 25, linhas 552 a 560).   Na referida postagem da aluna 5, transcrita 

abaixo (excerto 26, linhas 564 a 582), observamos que ela  inicia seu 

comentário fazendo uma observação sobre uma mensagem anterior  da  

própria  aluna 7 (excerto 26, linha 566), demonstrando a importância de como o 

espaço interativo é configurado pela estrutura das trocas, dos processos de 

produção e compreensão e da defesa da intersubjetividade na construção do 

conhecimento:  
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Excerto 26 

ppp  564 
por Aluna 5 — 26/06/2010 @ 15:38 565 

O que a aluna 7  traz quanto a participação no processo do PPP é 566 
bem pertinente a esse movimento na realidade. A gestão democrática 567 
nesse processo fica comprometida e acaba reproduzindo o que já 568 
está posto, apenas com mudança na formatação e  de carater 569 
regulador e normativo. Mas como isso não é generalizado, acredito 570 
que existem experiências exitosas com gestão participativa. Queria 571 
conhecer de perto para ver o processo de participação...   Falando no 572 
 movimento participativo, GADOTTI  (texto: O papel da escola na 573 
sociedade pós-moderna e pós-industrial ) pontua que a gente 574 
consegue identificar a dimensão política de um PPP, já a partir da 575 
forma como foi a escolha de um diretor ou diretora para a execução 576 
deste. Essa pessoa tem que apresentar capacidade para executar um 577 
projeto coletivo. Daí se percebe o posicionamento, o rumo que a 578 
escola quer para ela, ora se o processo é participativo, a via mais 579 
próxima e a da democracia, embora saibamos que isso exige 580 
mudança de mentalidade de todos, que é necessário aprendizado, 581 
que demanda tempo, dedicação e acreditar no que se estar fazendo. 582 

Em um dos espaços de avaliação do curso surgiu a analogia do processo de 

aprendizado com a construção de uma colcha de retalhos, a partir da colocação de 

pedaços singulares a serem colocados por diversos “artesãos”. Os alunos construíram 

um texto coletivo para explicação desse processo apresentado na avaliação do primeiro 

encontro presencial do curso: 

Excerto 27 

 “Costurando as ideias iniciais com as que foram surgindo, 583 
elaboramos a ideia central de representar o próprio processo de 584 
mudança, mostrando a interação entre os diferentes agentes na 585 
dinâmica da formação superior em Saúde. A colcha de retalhos era a 586 
figura central que precisávamos. Inicialmente, procuramos identificar 587 
quais seriam os agentes-personagens que deveriam estar presente 588 
na construção e desconstrução da “colcha” e, então os listamos, 589 
distribuindo democraticamente os papéis para cada participante. 590 
Todos contribuíram ativamente e a  cada nova fase, vários detalhes 591 
eram modificados: alguns retirados, outros incorporados. Concluímos, 592 
de forma natural, que haveria improviso e que isso seria positivo. 593 
Realmente, o improviso nos fazia mais criativos, já que a atuação de 594 
cada um era dependente e, ao mesmo tempo, independente da 595 
atuação do outro, na hora de considerar o ambiente de construir e 596 
reconstruir a colcha de retalhos.”  597 

 Retomando a ideia da “colcha de retalhos” na produção do grupo, a 

aluna 7 posta a seguinte mensagem: 
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Excerto 28 

Nossa colcha em plena construção... 598 
por Aluna 7 em 05/06/2010 (00:05)  599 

Estamos levando a sério a história da colcha... Só que precisamos 600 
costurar os retalhos, ou então não conseguiremos um produto 601 
coletivo, mas apenas um conjunto de produções individuais...A 602 
"poesia coletiva" do forum de afeto é um exemplo de construção 603 
coletiva. Cada um coloca sua contribuição a partir do que o anterior 604 
colocou. (...) Não que eu ache que devamos ser rígidos e seguir uma 605 
única linha de pensamento; mas o fato é que nossos passos de 606 
dança, embora não estejam tropeçando (dançamos razoavelmente), 607 
têm sido suficientes para "dançar soltos". A gente precisa dançar 608 
junto também. Em roda, de mãos dadas. Estamos construindo nossa 609 
colcha, nossa roda; ...                                                                                                            610 

Essas diversas questões abordadas nos levam a refletir sobre a forma 

pelas qual os atores do processo interacional identificam e realizam seus 

propósitos comunicativos na busca de compreender e tratar o discurso do 

outro.  Integrados a essa discussão, precisamos concentrar-nos no 

desenvolvimento de habilidades de comunicação e, assim, contribuir com o 

debate mais amplo sobre educação, redes sociais, comunidades virtuais e as 

novas formas de comunicação e informação. 
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6. Considerações finais 

 As observações realizadas neste trabalho permitem fazer algumas 

considerações sobre aspectos interacionais em EAD.  Em primeiro lugar, 

apesar de evidente e inquestionável, gostaríamos de enfatizar o papel de 

destaque ocupado pela linguagem nos processos de interação e comunicação 

no contexto educacional. Em situações de comunicação face a face, como 

encontros em sala de aula presencial, alguns comportamentos não verbais 

como tom de voz, expressões, direção do olhar e gestos podem suavizar 

mensagens potencialmente provocadoras de conflito. Em contraponto, nos 

contextos de EAD, precisam ser desenvolvidas competências comunicativas 

facilitadoras da interação e comunicação. Dentre essas estratégias 

interacionais, destacamos o uso de saudações, emoticons, elogios, perguntas 

mobilizadoras e provocadoras, sugestões, recomendações, avaliações, dentre 

outras. Estes recursos linguísticos verbais e não verbais estrategicamente 

podem conduzir a uma diminuição do afastamento, da distância e da diferença 

entre os interlocutores, tornando assim a relação mais simétrica, além de 

promover um conhecimento mais interativo e participativo. 

Destacamos alguns pressupostos da Sociolinguística Interacional como 

enquadres, footings e estruturas de participação e da Análise da Conversa 

Etnometodológica, que tem grande contribuição nos processos de mediação 

pedagógica e construção do conhecimento compartilhado em comunidades de 

prática e aprendizagem. Dentre as categorias de enquadres, alinhamentos e 

footing, destacamos o footing mediador de responsabilidade do tutor, mas 

frequentemente assumido por alunos, numa divisão participativa e democrática 

dos papéis na interação.  
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Chama atenção a análise comparativa da interação síncrona (chats) e 

assíncrona (fóruns). A interação assíncrona, presente nos fóruns educacionais, 

favorece o enquadre institucional/instrucional ou de sala de aula, pois garante 

tempo para a reflexão, para a releitura e revisão das postagens anteriores, que 

é uma marca característica das produções escritas, nas quais o tempo é 

essencial, contribuindo para um processo dinâmico e coletivo de produção e 

reconstrução do conhecimento. Por outro lado, a interação síncrona favorece o 

desenvolvimento das relações pessoais e a construção das identidades de 

grupo, pois se assemelha à interação face a face, promovendo uma interação 

semelhante à observada nos encontros presenciais.   

Apontamos também a importância da afetividade na cena interativa, 

tornando-se um elemento catalisador, promovendo o comprometimento e a 

empatia entre os interlocutores envolvidos no processo de ensino e 

aprendizagem.  Essa aproximação afetiva minimiza as distâncias espaciais e 

temporais, fortalecendo o sentimento de “presença” e contribuindo para a 

consolidação de relações interpessoais e sociais, que fundamentam a 

construção coletiva do conhecimento. 

A grande participação nos espaços educacionais e interacionais do 

curso é resultado da grande integração e identidade do grupo “MOVIMENTE”, 

fator motivador dessa mesma participação. Cada um desses espaços teve sua 

contribuição para o êxito do curso. Os fóruns contribuíram para a produção de 

rico material reflexivo, que possibilitou a aquisição das competências 

desenvolvidas ao longo do curso, bem como a organização dos trabalhos de 

conclusão. Por outro lado, os chats tiveram uma participação fundamental na 

construção afetiva e interacional do curso. Alguns alunos que estavam em 
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processo de abandono no curso, retomaram as suas atividades após a 

participação em chats. Em certa medida, o chat se assemelha com a interação 

face a face, na sincronia, no imediatismo, na simultaneidade das respostas, na 

presença, promovendo uma interação semelhante à observada nos encontros 

presenciais do curso, nos quais os temas em estudo são discutidos em rodas 

de conversa e discussão. Dessa forma, a promoção da participação nesses 

espaços de interação funciona como potente estratégia de aproximação, 

fomentando a produção de solidariedade, a demonstração de afeto, o 

estabelecimento de vínculo, o cuidado com o outro e a promoção da satisfação 

e do êxito interacional, contribuindo o para o resultado positivo da tarefa 

educativa.    

Em tempo de grande desenvolvimento tecnológico e necessidade de 

educação permanente, a educação a distância ganha espaço e visibilidade. 

Entendemos que esse trabalho traz contribuições para a área educacional e 

para os estudos linguísticos, respectivamente na medida em que fornece 

subsídios para o entendimento e promoção dos processos interacionais em 

EAD e na medida em que investiga situações reais de interação em um novo 

contexto discursivo: as interações mediadas pelo computador. Ressaltamos 

que os resultados do estudo dizem respeito aos dados estudados, sendo 

necessárias outras pesquisas que os confirmem em outros contextos de 

educação a distância 
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4. Anexos 

Anexo 1.  Projeto político pedagógico do curso de especialização em ativação 
de processos de mudança na formação superior de profissionais de saúde – 
Caderno do especializando (Brasil, 2008, p. 45 a 56)   
 

5. Pressupostos do projeto político pedagógico do curso       
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Anexo 2. Aprovação no Comitê de ética em Pesquisa da Universidade 
Federal Fluminense. 
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