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RESUMO 

 

VIANA, Carolinne Gomide. Estratégias de motivação em EaD: uma análise das interações 

tutor/aluno em um curso a distância. Dissertação (Mestrado em Estudos de Linguagem). 

Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2013. 

 

 

Com o avanço das tecnologias, a educação a distância (EaD) tem se consolidado, sugerindo 

uma educação baseada em interações entre professor e aluno em espaços e momentos 

diferentes, mediadas por aparelhos tecnológicos. Sendo assim, fez-se necessário pensar em 

questões que ainda cercam esse modelo. Os objetivos desta pesquisa são observar as 

estratégias feitas pelos tutores para a motivação dos alunos no processo de aprendizagem e 

compreender as estratégias utilizadas para estimular os alunos a se manterem em um curso em 

EaD. O corpus utilizado foi de um curso de Formação de Instrutores Online, de um Órgão 

Público Militar, formado por 43 alunos, duas tutoras e duas coordenadoras, embasando as 

análises nos estudos da Análise da Conversação e da Sociolinguística Interacional, no âmbito 

da construção do corpus e as ferramentas utilizadas, como o quadro participativo e as 

mudanças de turnos, além de observar possíveis mudanças de enquadres e papéis sociais. 

Com base na Pragmática, utilizaram-se os conceitos como face e polidez, analisadas como 

possíveis estratégias motivadoras utilizadas pelos tutores, e também os estudos acerca do tema 

da motivação, em destaque o modelo ARCS de Keller (1983). Obteve-se como resultados 

uma ligação dos conceitos oriundos da Pragmática às estratégias que ajudaram ao tutor na 

motivação dos alunos, em destaque o fenômeno da polidez-pos, utilizado em forma de 

incentivos e elogios aos alunos durante as interações. Assim como as estratégias propostas por 

Keller (1983), que colaboraram para a interpretação das estratégias utilizadas pelos tutores em 

relação à motivação. Espera-se que esta pesquisa possa servir de auxílio a outros tutores, 

estimulando-os a praticar as técnicas observadas e a se pensar em novas, buscando diminuir as 

evasões de alunos em cursos à distância. 

 

 

Palavras-chaves: Educação à distância, interação, estratégias, motivação. 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

VIANA, Carolinne Gomide. Estratégias de motivação em EaD: uma análise das interações 

tutor/alunos em um curso a distância. Dissertação (Mestrado em Estudos de Linguagem). 

Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2013. 

 

 

With the advancement of technology, distance education has been established by suggesting 

an education based on interactions between teacher and student in different times and places 

mediated by technological devices. Therefore, it was necessary to think of questions that still 

surround this model. The objectives of this research are to observe the strategies made by 

tutors to students' motivation in learning and understanding the strategies use to encourage 

students to remain in a distance education course. The corpus used was a Training Course 

Instructors Online, from a Public Agency Military, formed by 43 students, two tutors and two 

coordinators, basing analyzes on studies of Conversation Analysis and Interactional 

Sociolinguistics, in the construction of the corpus and the tools used, such as participatory 

framework and shift changes and to observe possible changes of framings and social roles. 

Based on Pragmatics, it using concepts such as face and politeness, may be analyzed as 

possible motivational strategies used by tutors, and also the studies on the theme of 

motivation, highlighted the ARCS model of Keller (1983). It was obtained as a result a link of 

concepts from Pragmatic with the strategies that helped to tutor in student motivation, 

highlighted the phenomenon of politeness-pos, used in the form of incentives and praise 

students during interactions. As well as the strategies proposed by Keller (1983), that 

contributed to the interpretation of the strategies used by tutors in relation to motivation. 

Therefore, it‟s expected that this research applies as an aid to other tutors, encouraging them 

to practice the techniques observed and think of new, seeking to reduce the evasion of 

students in distance courses. 

 

 

Key-words: Distance education, interaction, strategies, motivation. 
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Introdução 

 

 

Desde 1971, a educação a distância (EaD) vem alcançando um grande crescimento, 

principalmente no ensino superior. Iniciado na Open University inglesa, hoje maior 

universidade do Reino Unido, esse novo modelo vem se destacando em todo mundo, pois 

como descreve Moraes (2010),  

a internacionalização parece uma tendência natural da Ead, desde seu nascimento e pela sua 

própria definição. Afinal, como dizem alguns de seus entusiastas, ela é uma oportunidade de 

eliminar distâncias na educação e, por extensão, desfazer fronteiras. (MORAES, 2010, p.53) 

 

Com o advento das tecnologias, a EaD ganhou ainda mais espaço ao sugerir uma 

educação baseada em interações entre professor e aluno em espaços e momentos diferentes, 

mediadas por aparelhos tecnológicos. Seria uma nova maneira de se distanciar da tradicional 

sala de aula. A educação a distância deixou de ser apenas de caráter emergencial ou supletivo, 

como quando era feita a partir de correspondências, e ganhou maior reconhecimento. 

Apesar de sua evolução e do surgimento de diferentes gêneros textuais que articulam 

mais de uma linguagem, no ambiente escolar sempre ocorreu um privilégio maior pela escrita, 

ignorando as outras linguagens e a diversidade dos gêneros. Entretanto, a tecnologia precisava 

ganhar seu espaço, já que o contexto contemporâneo em que os alunos estão inseridos é 

repleto de meios de comunicação modernos com acessos a diversas mídias, como televisão, 

internet, entre outras. E a universidade, alvo de um público mais adulto, interessado no que 

surge de novo, não poderia deixar de se aperfeiçoar. 

 Outro ponto é que, por muito tempo, as universidades baseavam suas metodologias de 

ensino e estruturas de horários e locais a partir da noção da “faixa etária adequada”
1
, em que o 

ensino superior era frequentado pelos alunos dos 18 aos 24 anos. Entretanto, essa tendência 

vem se reduzindo em alguns países, como o Brasil, no qual muitos se introduzem no ensino 

superior fora do tempo esperado. 

 Com essa mudança na faixa etária, os novos universitários precisam frequentar aulas 

em tempo parcial, pois trabalham, moram longe e tem família. Esses estudantes querem o 

ensino superior, mas de forma mais acessível aos seus horários e locais. Dessa maneira, a EaD 

se mostra como uma boa opção para esse novo público. 

                                                 
1
 MORAES, Reginaldo C. Educação a distância e ensino superior: introdução didática a um tema polêmico. 

São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2010, p.16. 



 

 

 Como mostra Moraes (2010, p.29), “a educação a distância é cada vez mais educação 

sem distância, educação que combate ou reduz distâncias de vários tipos, não apenas as 

espaciais”. 

 Como dito anteriormente, a EaD vem crescendo em muitos países. Muitas são as 

instituições de ensino superior à distância por todo o mundo. Como exemplos, tem-se a 

primeira, já citada, Open University, na Inglaterra, também, criada logo em seguida, a 

Universidad Nacional de Educación a Distancia da Espanha, hoje com cerca de 10% do total 

de estudantes do ensino superior do país matriculados nela, e nos Estados Unidos, onde cerca 

de mais da metade das instituições de ensino superior oferecem algum tipo de educação à 

distância. 

 No Brasil, como afirma Benakouche (2000, p.04), “ela sempre foi vista como um 

paliativo, um expediente alternativo para resolver carências emergenciais ou acumuladas por 

anos de descuidos”, e ainda cita exemplos, como as experiências da Rádio Sociedade do Rio 

de Janeiro, o Projeto Minerva, criado pela rádio MEC, o projeto SACI (Satélite Avançado de 

Comunicação Interdisciplinares), a criação das primeiras TVs universitárias, e o Telecurso 

2000. 

 Um dos sinais de reconhecimento deste novo modelo de educação só se deu com a 

criação de uma Secretaria de Educação a Distância, dentro do Ministério da Educação, com 

alguns programas importantes, como o Programa Nacional de Informática na Educação 

(PROINFO).
2
  

 Dessa forma, com o crescimento cada vez mais acentuado da EaD, agora a partir dos 

meios tecnológicos, foi preciso pensar como se daria a instrução dos alunos nesse novo 

modelo e como seria também a formação docente . O professor da educação presencial fica 

face a face com seus alunos, utiliza-se de materiais didáticos impressos, além do auxílio do 

quadro negro. Na educação a distância essas ferramentas não aparecem, e diferente da fase 

das correspondências, no meio eletrônico o contato é mais rápido, podendo haver trocas de 

informações em qualquer espaço, mas tudo sem contato face a face, baseados apenas no 

virtual. 

 Observa-se, portanto, que o papel do professor presencial é diferente. Foi preciso uma 

nova maneira de ensinar que se adequasse ao novo modelo de educação. O professor, neste 

modelo, não seria mais o centro da aula, aquele que determina quando o aluno pode ter voz. 

                                                 
2
 BENAKOUCHE, Tâmara. Educação a distância (EaD): uma solução ou um problema? Petrópolis: XXIV 

Encontro Anual da ANPOCS, 2000, p.06. 



 

 

Via mídia eletrônica, torna-se impossível controlar completamente quando o aluno pode 

interagir, questionar, dar opiniões. 

 Além disso, há também os possíveis mal-entendidos durante a interação via Internet, 

que é mais um contratempo que o instrutor de ensino teria de lidar. Sendo assim, foi preciso 

um novo tipo de docente, pois este teria que desempenhar uma nova função. 

 Na EaD, portanto, este novo papel foi dado ao tutor, ou seja, um professor neste 

espaço virtual, mas com a mesma função de formar os alunos. Um tutor precisa compreender 

o papel da universidade, mas agora no contexto a distância.
3
 Como escreve Leal (2005), 

O tutor poderia ser aquele que instiga a participação do aluno evitando a desistência, o 

desalento, o desencanto pelo saber. Talvez aquele que possibilita a construção coletiva e 

percorre uma trajetória metodológica desobediente, transgressora de receitas prontas e 

acabadas e construa, de forma participativa com seus alunos novos saberes, novos olhares 

sobre o real. (LEAL, 2005, p.02)  

 

 O tutor tem um papel muito relevante dentro da educação a distância, é ele quem tem 

que atrair o aluno, instigá-lo a desenvolver as atividades propostas. “O professor-tutor investe 

na construção de uma relação de respeito e confiança, buscando despertar o amor pelo 

conteúdo e visando superar os obstáculos encontrados pelo aprendiz”.
4
 

 Cabe ao tutor desempenhar algumas tarefas, como a de orientar os alunos; acompanhá-

los nas atividades; realizar avaliações; esclarecer dúvidas; e a de conectar os alunos à 

instituição. Já que o tutor é o elo entre o aluno e o curso, ele tem a função de mediador entre 

os alunos e o conteúdo proposto. 

 Por manter sempre o contato com os alunos, o tutor precisa ter uma linguagem clara e 

precisa que possibilite a compreensão por parte deles. Ele deve fornecer um feedback as 

questões vindas dos alunos, “desta forma, o aluno sente-se assistido, cria uma relação de 

confiança, e pode saber onde está cometendo o equívoco, aperfeiçoando, então, o processo de 

ensino-aprendizagem”.
5
 

 Percebendo a importância do papel do tutor para que a aprendizagem se efetue de fato 

e para que os alunos se mantenham motivados, essa pesquisa se insere no contexto de ensino a 

distância, analisando o papel do docente diante de suas interações com os alunos. 

 A hipótese previamente pensada é que o papel deste tutor contribua para a diminuição 

do índice de evasão de alunos em Ead, já que como é dito por Sihler e Ferreira (2011),  

                                                 
3
 LEAL, Regina B. A importância do tutor no processo de aprendizagem a distância. Revista Iberoamericana de 

Educación. Número 36/3, 25/06/05, p.01. 
4
 GONZALES, Mathias. Fundamentos da Tutoria em Educação a Distância. São Paulo: Editora Avercamp, 

2005, p. 79.  
5
 AZEVEDO, Paola et al. Avaliação de desempenho na interação tutor x aluno: estudo do curso de Graduação 

em Administração na modalidade a distância. X Coloquio Internacional sobre Gestión Universitaria em America 

Del Sur, 2010, p.05.  



 

 

o papel do professor/tutor é de fundamental importância para a manutenção do estudante até o 

final do curso, especialmente porque cabe a ele instigar e despertar no aluno o interesse e a 

curiosidade em prosseguir e ir além do que lhe é oferecido. Assim, pode ser considerado um 

dos grandes responsáveis pela permanência ou desistência do aluno que estuda na modalidade 

a distância. (SIHLER; FERREIRA, 2011, p.9) 

 

A princípio a intenção é observar dentro das interações tutor x aluno as estratégias do 

docente de motivação dos alunos para que estes permaneçam no curso e se dediquem as 

propostas oferecidas, entendendo que  

para motivar alunos é imprescindível analisar as formas de pensar e aprender, para assim, 

desenvolver estratégias de ensino que partam das suas condições reais, inserindo-os no 

processo histórico como agentes. Os educandos devem sentir-se estimulados a aplicar seus 

esquemas cognitivos e a refletir sobre suas próprias percepções nos processos educacionais, 

de modo que avancem em seus conhecimentos e em suas formas de pensar e perceber a 

realidade. (RAASCH, 1999, p.03)  

 

Também é observado o comportamento de ambos os participantes dentro da interação, 

para entender como este comportamento funciona, analisando de que maneira se realizam as 

trocas de informações entre tutores e alunos e quais as estratégias utilizada por eles para que 

seus interlocutores interpretem sua interação da forma esperada.  

Esta análise tem como base a Sociolinguística Interacional, pois entende-se que esta  

procura demonstrar que a fala-em-interação está sujeita a mudanças e interpretações que 

podem variar de acordo com o comportamento linguístico e paralinguístico (como pistas e 

marcadores), que, por sua vez, é controlado por (e controlador de) inúmeros contextos 

específicos, e estes podem ser mais bem apreendidos pelos participantes (ou mesmo pelo 

analista) em função da situação informada ou do “sentido comunicado” específicos que se 

estejam perquirindo.6 

 

Desta forma, são analisadas as possíveis mudanças de enquadres, sabendo que o 

conceito de enquadres é que eles “constituem a maneira como construímos e sinalizamos o 

contexto da situação em curso”
7
, isto é, a maneira na qual nos enquadramos a diferentes 

situações; e  também as mudanças de papéis sociais, que poderiam estes ser interpretados 

como as diferentes funções que um participante pode exercer dentro de uma interação. Sendo 

assim, se observa como se constroem as interações e como cada participante vai modificando 

sua maneira de interagir durante as conversas e de que maneira isso influencia nos resultados 

de aprendizagem. 

Além do recurso à Sociolinguística Interacional, recorre-se também à Pragmática, 

conhecida como a teoria do uso linguístico. Yule (1996) a define como:  

a) pragmática é o estudo do significado sob o ponto de vista do falante; b) pragmática é o 

estudo do significado contextual [...] c) pragmática é o estudo do como se diz além daquilo 
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que é dito [...] d) pragmática é o estudo da expressão da proximidade/distanciamento relativo. 

(YULE, 1996 apud WILSON, 2008, p. 89) 

 

O estudo das interações, a partir dos conceitos sugeridos pela Pragmática, também ajuda a 

entender melhor o contexto dos cursos à distância, facilitando o entendimento e observação 

das estratégias de motivação do tutor, que é a principal proposta de análise deste trabalho. 

São utilizados nestas análises o conceito de face e a teoria da polidez. Pensando em face 

principalmente através dos estudos de Goffman (1981), que conceitua face como o valor 

social que uma pessoa reclama para si, através daquilo que os outros presumem ser a linha por 

ela tomada durante um determinado contato. “Face é construída pelo indivíduo e está 

associada às situações sociais e interacionais nas quais se manifestam determinadas 

habilidades ou condutas como polidez, tato e diplomacia”.
8
 Esses estudos se tornam 

importantes também na observação do comportamento dos participantes durantes as 

interações para entender como eles se relacionam entre si, protegem a sua imagem e a do 

outro, sem constrangimentos, além de perceber se as trocas de turno se dão de forma 

organizada ou há a presença de mal-entendidos. 

A teoria da Polidez, através dos estudos de Lakoff (1973) e, posteriormente, de Brown e 

Levinson (1987), é utilizada neste trabalho partindo dos conceitos de polidez positiva e 

polidez negativa, pensando em como os tutores preservam sua face e a face da instituição e 

suas estratégias para não ameaçar a face do aluno. 

Também inseridos na pragmática, os estudos de Leech (1983) sobre as máximas foram de 

grande relevância ao se analisar as estratégias de motivação por parte dos tutores, 

principalmente, pensando nos conceitos de polidez-pos e polidez-neg, dos estudos mais 

recentes do autor (2005). 

Observam-se também os estudos mais recentes da teoria da polidez, como de Watts 

(2003), Galembeck (2008) e Terkourafi (2005), verificando novos conceitos que também 

poderiam colaborar com as análises deste trabalho.  

Antes da discussão desses conceitos citados acima, o que tem sido de grande importância 

para este trabalho são os estudos da Análise da Conversa Etnometodológica (ACE). 

A ACE tem por objetivo observar as estratégias dos participantes durante uma conversa, 

com a intenção de entender o comportamento destes. Os teóricos Heritage e Atkinson (1984) 

definem que “a meta principal da pesquisa em Análise da Conversa vem a ser a descrição e 
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explicação das competências que usam e das quais dependem falantes quaisquer ao participar 

de interação inteligível socialmente organizada”
9
. 

Portanto, para se ter uma interação organizada e capaz de ser interpretada por vários 

interlocutores, é preciso que os participantes saibam como utilizar os componentes que 

formam uma conversa. Sendo assim, primeiramente, esta pesquisa observa quais os 

componentes que formam o contexto da interação e como se dão as mudanças de turnos 

durante a conversa, verificando se as interações apresentadas são organizadas e capazes de 

serem compreendidas. 

Ao observar o corpus desta pesquisa, têm-se interações de tutores com alunos dentro de 

um curso a distancia de Formação de Instrutores Online, dentro de um órgão público militar. 

Essas interações foram retiradas de fóruns de debate entre os participantes.  

Os fóruns são encontros para debates sobre um determinado tema ou para discutir uma 

atividade proposta pelo tutor. Neles, todos possuem vozes, sendo um espaço para 

compartilhar informações, além de ser o momento de suprir dúvidas com os tutores. É uma 

ferramenta muito útil para dar visibilidade ao aluno, mostrando-lhe que suas opiniões são de 

muita utilidade para o curso. 

Há outras ferramentas que contribuem com o contexto a distância, como chats, e-mail, 

vídeo, e teleconferência. O que se observa é que as novas tecnologias de informação e 

comunicação vêm contribuindo muito com o ensino, já que são ferramentas do cotidiano dos 

alunos, o que os atrai mais a participar do processo de aprendizagem. 

Esta pesquisa se fez necessária pensando que mesmo com a consolidação da educação a 

distância pelo mundo, algumas questões ainda cercam esse modelo. É preciso pensar como se 

estabelece a convivência entre tutor e aluno, questionando como ela é construída; quais as 

estratégias de ambos participantes para se manter uma boa relação; como se estruturam as 

interações entre eles; e de que maneira o tutor consegue incentivar o seu aluno a participar 

melhor do curso. 

Percebeu-se que em muitos cursos a distância há uma grande evasão de alunos, pois estes 

vão se desinteressando pelo curso, não cumprindo as atividades propostas, nos prazos 

estimados. Pensando nisso, o objetivo geral desta pesquisa foca-se em observar as estratégias 

dos tutores para estimular seus alunos às atividades propostas e motivá-los a permanecerem 
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no curso, para isso, analisam-se as interações entre tutores e alunos de um curso a distância, 

verificando como estes se comportam. 

A fim de se alcançar este objetivo, a pesquisa se inseriu em três fóruns, um de 

apresentação, um de dúvidas, e outro de interação entre os grupos, de um curso a distância de 

um órgão militar, e a partir de então, foi possível estabelecer quais seriam os objetivos 

específicos que delineariam a pesquisa: 

 

 Verificar as estratégias utilizadas para estimular a motivação do aluno em não 

abandonar uma tarefa ou o próprio curso proposto. 

 Verificar quais as estratégias de manutenção de face e de polidez são utilizadas pelos 

tutores para não ameaçar a face dos alunos e nem atingir a face da instituição; 

 Observar como ocorrem as interações, percebendo como se dá a troca de turnos e 

quem são os emissores e receptores das interações; 

 Analisar os papéis sociais dos tutores e dos alunos durante as interações e em quais 

enquadres eles se encaixam; 

 

Essa pesquisa visa contribuir, a partir do referencial teórico-metodológico do capítulo II, 

para os estudos sobre a evasão nos cursos em EaD, descobrindo estratégias  de motivação e 

desmotivação que possam servir para informar aos tutores como motivar seus alunos. 

O que se espera é que este trabalho contribua com a linha de pesquisa no qual está 

inserido, no Mestrado de Estudos de Linguagem da Universidade Federal Fluminense. Que 

ele facilite o entendimento das interações em cursos a distância e seja um bom material para 

tutores, visando como ajudar a melhorar o interesse dos alunos nesse novo modelo de 

educação. 

Englobando todas essas propostas, este trabalho está dividido em oito partes. 

A primeira, a Introdução, foi produzida para definir a pesquisa, explicitando seus 

objetivos, justificativas. Um resumo sobre as propostas consideradas neste trabalho. 

Na segunda parte, o capítulo I, expande-se o conceito de Educação a distância, citando 

como foi o seu surgimento, como as instituições pelo mundo se estruturam nesse modelo de 

educação, como a EaD chegou ao Brasil, como é utilizada e de que forma aparece nas 

legislações da educação brasileira.  

Explicitam-se os participantes que envolvem esse modelo, destacando suas funções. Foi 

preciso pensar no papel do tutor na EaD, qual a importância dele nesse contexto, e observar 



 

 

como deve ser a sua relação para com os alunos. Além de entender também o papel deste 

novo aluno do meio virtual de ensino. 

Destacam-se também os ambientes de ensino que envolvem esse modelo de educação, 

como eles se estruturam, de que forma são utilizados tanto pelos alunos quanto pelos tutores, 

principalmente, os fóruns, que são os ambientes abordados na análise feita nesta pesquisa. 

O segundo capítulo aborda a fundamentação teórica no qual a pesquisa se baseia. O 

capítulo se divide ressaltando as Teorias Linguísticas e as Teorias da Motivação. 

As Teorias Linguísticas que embasam as análises do corpus são a Pragmática, a Análise 

da Conversação e a Sociolinguística Interacional. 

Neste tópico foi relevante tratar sobre o conceito de interação, as noções de quadro 

participativo e mudanças de turnos (CUNHA, 2009; LODER & JUNG, 2008; WILSON, 

2008; KERBRAT-ORECCHIONI, 2006); enquadres e papéis sociais (TANNEN; WALLET, 

1998); e de face e as teorias da polidez (SIHLER & FERREIRA, 2011; BROWN & 

LEVINSON, 1987; LEECH, 1983; GOFFMAN, 1974; LAKOFF, 1973). 

As Teorias da Motivação tratam do tema da motivação. Observa-se o que é essa 

motivação, verificando as diferentes definições citadas por pesquisas ao longo dos anos, e 

quais os tipos que existem dentro da educação. Define quais as estratégias que já são 

utilizadas durante a aprendizagem e o que ainda pode ser feito para melhor motivar os alunos, 

principalmente no contexto da EaD. São de relevância teorias da motivação baseadas nos 

conceitos de Herzberg (1966), Gardner e Lambert (1972), Maximiano (2000), Huertas (2001) 

e Barbosa (2005). Além do modelo ARCS de Keller (1983) que muito contribui para as 

análises desta pesquisa. 

O terceiro capítulo aborda a Metodologia. Neste capítulo destacam-se as perguntas da 

pesquisa para, em seguida, definir o contexto e o corpus, ressaltando quem são os sujeitos 

envolvidos e quais os procedimentos de análises. 

Também são citados, brevemente, os conceitos nos quais esta pesquisa se baseia para a 

análise do corpus, destacando as teorias linguísticas estudadas.  

No capítulo seguinte (quarto) estão as Análises do corpus, em que é feito um breve 

histórico do curso analisado e das interações selecionadas. Em seguida, são feitas as análises, 

em que se observam todas as propostas citadas nesta pesquisa. 

No quinto capítulo são discutidos os resultados obtidos após as análises. Há uma ênfase 

nas estratégias que mais se destacam durante a análise, observando quais os conceitos que 

foram mais utilizados para definir as ações dos tutores. 



 

 

No sexto capítulo, observam-se as considerações finais, respondendo as perguntas iniciais 

da pesquisa a partir dos resultados das análises e das conclusões a respeito de todo trabalho. 

Também são observados se os objetivos iniciais desta pesquisa foram de fato alcançados. 

Neste capítulo é feita uma síntese de tudo que foi discutido durante a pesquisa, a fim de 

perceber se todas as propostas feitas inicialmente foram observadas durante a análise dos 

dados e observar no que essas análises resultaram. A partir daí, pensa-se o que pode ser feito 

com esses dados obtidos e quais as suas implicações e aplicações na formação de docentes 

dentro do ambiente de ensino a distância e na própria manutenção destes cursos não 

presenciais. 

A última parte deste trabalho constitui-se das referências bibliográficas utilizadas na 

pesquisa. Engloba os textos que contribuíram para a construção da fundamentação teórica 

apresentada e para a análise feita do corpus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I. Educação à distância 

 

1.1. Descobrindo a EaD 

 

 

O avanço de novas tecnologias tem marcado um processo de mudança na sociedade. 

Vive-se em uma acelerada expansão de novos meios de comunicação, de novos aparelhos 

eletrônicos. O mundo se modernizando e as pessoas se adaptando a essa modernidade.  

O acesso à internet se expandiu com o surgimento da internet sem fio, o chamado Wi-

Fi
10

. Notebooks e celulares tendo acesso à internet em qualquer lugar, a qualquer momento. 

Pessoas de todo o mundo se comunicando mais, acessando qualquer tipo de informação. 

Exemplo disto é a expansão das redes sociais e o frequente surgimento de novos “famosos” 

através das inúmeras visualizações de sites de vídeos. 

 Em meio a essa mudança, a escola não poderia ficar imersa. O sujeito presente no 

ambiente escolar também é o sujeito que está conectado as novas tecnologias. Esse sujeito 

pode se comunicar e trocar informações a qualquer momento do dia, em qualquer lugar. 

Portanto, ele precisa de uma escola que também lhe dê essa mobilidade, que ele tenha a 

possibilidade de escolher a hora e o lugar em que vai estudar. 

 Sendo assim, é para esse sujeito que a EaD surge como uma alternativa. Uma sala de 

aula virtual, carregada de novos ambientes virtuais, podendo ser acessada quando o aluno 

preferir e onde este aluno poderá estudar através de recursos que ele já está acostumado no 

seu dia a dia. 

 Porém, a EaD surgiu bem antes de se pensar em toda essa tecnologia atual. Passaram-

se três gerações dessa nova forma de aprendizagem para se chegar a de hoje. Muitas pessoas 

não tinham acesso à escola, principalmente a cursos superiores, ou pela distância ou também 

pela falta de tempo. Para alguns, sempre foi preciso trabalhar e estudar ao mesmo tempo e, 

portanto, a escola precisava ter horários mais flexíveis e locais mais acessíveis.  

 Para fazer com que a educação chegasse a essa população, cria-se uma educação à 

distância, sem sala de aula e sem um professor presente em horários fixos. O aluno poderia 

escolher quando estudar e ter uma maior autonomia. 

 Podemos definir então a EaD através das palavras de Mattar (2011, p.3): 
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a EaD é uma modalidade de educação, planejada por docentes ou instituições, em que 

professores e alunos estão separados espacialmente e diversas tecnologias de comunicação 

são utilizadas. 

 

 Como já citado, pode-se dividir a EaD em três gerações, sendo estas: (1) por 

correspondências; (2) através do rádio e televisão; (3) pela internet. 

 A primeira geração é caracterizada pelos materiais impressos, encaminhados pelos 

correios até os alunos interessados. Nessa geração predominava-se o uso de apenas um gênero 

linguístico, a escrita. 

Nesse momento, o aluno aprende sozinho, apenas com o uso de um material impresso, 

não há a presença do professor para sanar dúvidas ou explicar o conteúdo. Em muitos cursos, 

ao final, era apenas preciso fazer uma avaliação, em casa, para receber o certificado de 

conclusão. Mesmo assim, muitos alunos desistiam do curso pela falta de acompanhamento do 

professor, toda essa autonomia era nova para os alunos. 

 Na segunda geração, tem-se o uso de novas mídias, como televisão e rádio. Surgem os 

cursos transmitidos através destes meios de comunicação. A partir dessa geração, há a 

presença do professor, porém, distante. Ele explica o conteúdo e transmite suas ideias, mas 

não se faz presente para sanar dúvidas individuais dos alunos. O que ocorria nesta geração era 

que os alunos enviavam cartas para as emissoras com as dúvidas que tinham e, assim, 

algumas delas eram respondidas pelos professores durante as transmissões dos cursos. 

 Entretanto, observa-se que nesse modelo de ensino os horários ainda eram fixos, já 

que era preciso assistir ou escutar as transmissões nos horários estabelecidos pelos seus canais 

de televisão ou rádio. O espaço era múltiplo, diferente para cada aluno, mas o tempo 

permanecia fixo, como uma sala de aula presencial. 

 Nessa geração, predominavam-se diferentes gêneros, o som e a imagem também 

passaram a fazer parte da EaD, e as tecnologias começaram a ser inseridas no ambiente de 

aprendizagem. 

 Com o avanço das novas tecnologias e a expansão da internet para quase toda a 

população, muitas instituições perceberam que era possível se ter educação à distância através 

dos computadores. Inicia-se, então, a terceira geração da EaD. 

 A partir desse momento, surge a sala de aula virtual, com a presença de um professor 

para resolver questões e dúvidas a qualquer momento, com diferentes ambientes virtuais, 

como vídeos, chats, textos, todos disponíveis durante todo o curso. 

 Nesse novo ambiente de ensino, o aluno pode estudar a qualquer momento e em 

qualquer lugar, tendo apenas que se conectar por meio de um computador ou até mesmo de 



 

 

um celular na internet. Ele passa a se comunicar com outros alunos e pode direcionar suas 

dúvidas ao professor. O estudo não requer toda autonomia do aluno, é preciso que ele se 

esforce sozinho, que faça as atividades propostas, mas há a possibilidade de comunicação com 

o outro. 

 Nesta geração, tempo e espaço são diversos, cada aluno estabelece o seu. Ele pode se 

comunicar de forma síncrona (através de chats, por exemplo) e de forma assíncrona (por e-

mails). Além disso, diversos gêneros se apresentam, e múltiplas tecnologias são utilizadas. 

 De forma resumida, tem-se as principais características das três gerações: 

Geração Início  Características 

1
a
. até 1970  

Estudo por correspondência, no qual o principal meio de 

comunicação eram materiais impressos, geralmente um guia de 

estudo, com tarefas ou outros exercícios enviados pelo correio.  

2
a
. 1970  

Surgem as primeiras Universidades Abertas, com design e 

implementação sistematizadas de cursos a distância, utilizando, além 

do material impresso, transmissões por televisão aberta, rádio e fitas 

de áudio e vídeo, com interação por telefone, satélite e TV a cabo.  

3
a
. 1990  

Esta geração é baseada em redes de conferência por computador e 

estações de trabalho multimídia.  

 

Quadro 1: As gerações de ensino a distância. (RODRIGUES, 1998) 

 

 Com o surgimento das novas gerações da EaD, não há a exclusão das anteriores, cada 

modelo novo que surge vai se incorporando aos antigos, aprimorando-os. 

 Com esse novo acesso a aprendizagem, os sujeitos foram sendo modificados. O 

professor da EaD não é o mesmo do ensino presencial. Suas habilidades vão sendo adaptadas 

a esse novo modelo de ensino. Assim como o aluno também é diferente. O contato entre os 

sujeitos se dá de forma diferenciada, a maneira de obter aprendizado também é distinta.  

Aparece nesse modelo a distância física, a resposta não imediata, a presença constante da 

tecnologia durante a aprendizagem, a autonomia em relação ao tempo para os estudos por 

parte dos alunos. Muitas características novas, que precisam ser observadas para a garantia de 

sucesso deste modelo de educação. 

 Deve-se lembrar de que se trata de aprendizagem, portanto, é preciso estudos 

detalhados de como ocorre esse modelo, como se comportam os participantes e de que forma 

os ambientes de ensino disponíveis estão sendo utilizados. 

 Pensando em todas essas implicações, esta pesquisa pretende abordar a preparação dos 

professores e alunos, além de citar os diferentes ambientes virtuais e suas funções dentro do 



 

 

ensino a distância. E, no fim, observar como de fato ocorrem as interações dentro desses 

ambientes. 

 Antes disso, torna-se relevante melhor entender a expansão da Educação a Distância 

pelo mundo e como esta chegou até o Brasil. Quais avanços estão ocorrendo dentro desse 

modelo de educação e como o Brasil vem implantando as novas tecnologias em seu sistema 

educacional. 

 

 

1.2 A EaD pelo mundo 

 

 

Os primeiros indícios surgiram na Inglaterra, com o historiador J. C. Stobart, que 

apresentou um projeto de uma “universidade sem fio”, que transmitiria informações aos 

alunos, mas não estaria ligada ao sistema tradicional de educação.
11

 

 Essa ideia foi sendo desenvolvida, até que começaram a surgir as primeiras aulas 

transmitidas pela televisão, que eram acompanhadas de material impresso enviados por 

correspondência. 

 Nesse momento, começa-se a pensar na ligação entre os diversos gêneros, interagindo 

som, imagem e escrita na educação. 

 Além desse material escrito e das videoaulas, também foi sugerido encontros 

presenciais, para que os alunos tivessem contato com o professor. 

 Foi então que, em 1969, foi criada a Open University do Reino Unido, iniciando com 

turmas em 1971. É hoje a maior universidade do local. 

 Para Rodrigues (1998), 

o diferencial está na integração sistemática de todos os meios de instrução, incluindo também 

encontros presenciais. Os materiais impressos são complementados por transmissões de rádio 

e televisão, fitas de áudio e vídeo, slides, kits de experiências, Internet, acesso a bancos de 

dados, viagens de estudo, cursos de verão e encontros nos fins de semana ou “dias de escola”. 

  

A universidade tornou-se referencia para outras iniciativas e muitos de seus materiais 

forma adaptados para outras instituições. 

 Nos Estados Unidos houve uma grande necessidade de socializar migrantes e, por 

isso, o ensino a distância, iniciado pela correspondência, ganhou grande destaque logo. 
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Em 1971, foi criada a New York State‟s Empire State College, em que eram 

disponíveis diferentes cursos onde o aluno tinha um mentor para auxiliá-lo, seja por reuniões 

periódicas, ou por e-mails e telefonemas. 

Desse período até os dias de hoje, muitas universidades com cursos online foram 

criadas, como a Western Governors University, University of Maryland, além de 

universidades completamente à distância, ou seja, com todos os seus cursos online, como a 

University of Phoenix Online. 

Outros países se destacam no campo da EaD, como a Espanha que fundou sua 

primeira universidade a distância logo após a Open University inglesa, em 1972, a 

Universidad Nacional de Educación a Distancia. 

Apesar de ser uma universidade com cursos inteiramente online, ela possui uma sede 

em Madri, onde se encontram escritórios, bibliotecas, laboratórios e um centro de preparação 

do material didático, utilizado por muitos cursos pelo país, pela sua enorme qualidade. 

 

 

1.3 A EaD no Brasil 

 

 

 A Educação a distância no Brasil demorou a se firmar devido às dificuldades do 

sistema de correio e a falta de incentivo do governo a esse modelo de educação. A EaD só 

passa mesmo a ter destaque com a entrada do rádio e da televisão complementando-a. 

 Em 1923, funda-se a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, oferecendo cursos em sua 

transmissão. Mas foi em 1934, quando criada a Rádio-Escola Municipal no Rio de Janeiro, 

que os cursos ofereciam também material por correspondência para o acompanhamento dos 

alunos. 

 Após esse período, outros projetos foram desenvolvidos, como o Rádio-Monitor, em 

que se transmitiam lições de diversos assuntos todos os dias, em um horário fixo. “Nesse 

projeto, os professores, como eram chamados, tinham por responsabilidade ler e dar dicas que 

pudessem guiar os ouvintes na aprendizagem do assunto proposto”.
12

 No início, não havia 

material impresso, o aluno só recebia as informações do professor e estudava sozinho, ou com 

algum outro tipo de suporte que encontrasse. 

                                                 
12

 BENEDETTI, Cláudia R.; VASCONCELOS, Marilda F. Ensino a distância: sujeitos na rede. Novas 

Tecnologias de Informação e Comunicação. Disponível em: http://www.abed.org.br Acesso em: 07 de abril de 

2013. 

http://www.abed.org.br/


 

 

 Outro grande projeto no Brasil foi o Instituto Universal Brasileiro (IUB), fundado em 

1941. O IUB oferecia cursos profissionalizantes e impulsionou outras instituições a seguir no 

campo da EaD. Recentemente, criou-se o Uniub/Cursos on-line, adaptando seus cursos a 

geração da internet. 

 Com o avanço dos meios de telecomunicação muitos projetos inovadores foram 

iniciados, como o Projeto Satélite Avançado de Comunicações Interdisciplinares (Saci) que 

“tinha como objetivo criar um sistema nacional de telecomunicações com uso de satélite”
13

. 

Entretanto, o projeto foi encerrado em 1976. 

 Também surgiu o Projeto Minerva, em 1970, cuja intenção era a educação de adultos 

por meio de transmissões de rádio.  

 Com o crescimento das emissoras televisivas, surgiram também cursos a distância 

transmitidos pela televisão, o mais conhecido até hoje é o Telecurso 2000, criado pela 

Fundação Roberto Marinho. O objetivo do curso era a educação supletiva para o primeiro e 

segundo grau, oferecendo livros, vídeos e transmissões na televisão, além de salas para os 

alunos poderem assistir aos vídeos e se utilizarem do material de apoio. 

 Mais recentemente, em 2007, foi lançado o e-Tec (Sistema Escola Técnica Aberta do 

Brasil), oferecendo educação profissional e técnica à distância, com cursos ministrados por 

instituições públicas. 

 Na área da graduação e pós-graduação, a universidade brasileira pioneira em EaD foi a 

Universidade de Brasília, com o seu Programa de Ensino a Distância. Hoje, ela possui um 

Centro de Educação Aberta, Continuada, a Distância. 

 Outras universidades que se destacam nesse campo são a Universidade Federal de 

Santa Catarina, “que ofereceu os primeiros cursos de mestrado por videoconferência 

montando polos de aprendizagem dentro das empresas e unidades de apoio educacional para 

aulas a distância”
14

 e a Universidade Anhembi Morumbi que, desde 1995, oferece cursos de 

extensão pela internet. 

 O Brasil apresenta uma evolução ainda pequena em EaD comparado a outros países, 

isso se deve a legislação tardia que regula a Educação a Distância no país.  

Por muitos anos, a EaD ficou de fora da discussão sobre educação dentro da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB). Mesmo após o surgimento da importante 
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LDB/96, esperou-se nove anos até que se oficializasse a educação à distância como 

modalidade de ensino, a partir do Decreto nº 5.622. 

Com a criação do Decreto (2005), define-se por lei a educação à distância: 

Art. 1o  Para os fins deste Decreto, caracteriza-se a educação a distância como modalidade 

educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem 

ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes 

e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos. (Decreto 

n. 5.622, Lei n. 9.394, de 19 de dezembro de 2005)15. 

 

 Portanto, engloba como educação a distância todas as atividades já praticadas nas três 

gerações da EaD, expostas no capítulo 1.1, qualquer atividade de aprendizagem que ocorra 

com os participantes inseridos em tempo e espaço diferentes, mediada por tecnologias. 

A partir deste Decreto (2005), tem-se regulamentado todos os níveis de educação dos 

quais a EaD pode estar inserida, ou seja, quais instituições podem aderi-la e qual público ela 

se destina: 

     Art. 2o  A educação a distância poderá ser ofertada nos seguintes níveis e modalidades 

educacionais: 

        I - educação básica, nos termos do art. 30 deste Decreto; 

        II - educação de jovens e adultos, nos termos do art. 37 da Lei no 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996; 

        III - educação especial, respeitadas as especificidades legais pertinentes; 

        IV - educação profissional, abrangendo os seguintes cursos e programas: 

        a) técnicos, de nível médio; e 

        b) tecnológicos, de nível superior; 

        V - educação superior, abrangendo os seguintes cursos e programas: 

        a) seqüenciais; 

        b) de graduação; 

        c) de especialização; 

        d) de mestrado; e 

        e) de doutorado. 

(Decreto n. 5.622, Lei n. 9.394, de 19 de dezembro de 2005). 

 

 Ao oficializar a EaD, percebeu-se que é uma modalidade de ensino que abrange todos 

os níveis de educação, podendo ser uma aliada a educação presencial, sendo uma nova 

alternativa para aqueles que não podem ou não querem seguir nesta educação. 

 Foi então regulamentado em Lei a possibilidade de criação de cursos a distância para a 

conclusão de todos os ciclos da educação, seja ele fundamental, médio ou superior. Além 

disso, a possibilidade de se fazer a distância cursos técnicos, profissionalizantes e pós-

graduações. 

Um dos problemas que EaD sofria no Brasil era a falta de um órgão que ficaria 

responsável por regulamentar e fiscalizar as normas criadas para esta modalidade. Com o 

Decreto nº 5.622, estabelece novas normas e fundamentos para o desenvolvimento da EaD no 
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país e, com isso, estabelece-se também os responsáveis por controlar e fiscalizar essas novas 

regras. 

Art. 7o  Compete ao Ministério da Educação, mediante articulação entre seus órgãos, 

organizar, em regime de colaboração, nos termos dos arts. 8o, 9o, 10 e 11 da Lei no 9.394, de 

1996, a cooperação e integração entre os sistemas de ensino, objetivando a padronização de 

normas e procedimentos para, em atendimento ao disposto no art. 80 daquela Lei: 

        I - credenciamento e renovação de credenciamento de instituições para oferta de 

educação a distância; e 

        II - autorização, renovação de autorização, reconhecimento e renovação de 

reconhecimento dos cursos ou programas a distância. (Decreto n. 5.622, Lei n. 9.394, de 19 de 

dezembro de 2005). 

 

 A partir de então, a educação a distância ganha reconhecimento no Brasil. É uma 

modalidade de ensino aberta a todos os níveis da educação e fiscalizada pelo Ministério da 

Educação. Muitos cursos já criados puderam então ser legalizados e aderir as novas normas da 

EaD. Além disso, o novo Decreto (2005) impulsionou a iniciativa de outras instituições na 

criação de novos cursos à distância. 

 Em 2011, o Censo EAD.BR divulgou que o número de estudantes em cursos a 

distância no Brasil passa os 3,5 milhões.
16

 A maior parte dos alunos está matriculada em 

cursos superiores. Apesar da adoção dessa modalidade por universidades ter se dado de 

maneira tardia, hoje elas são as maiores incentivadoras.  

 

 

1.4 Os componentes da Educação a Distância 

 

 Observando as características da EaD, percebe-se que esta difere do ensino presencial 

em relação as funções que cada um de seus componentes exerce. Pretende-se, portanto, 

descrever esses componentes, analisando quais são suas características dentro da EaD. 

 

1.4.1 O ambiente virtual – um novo espaço de aprendizagem 

 

 

 Dentro do contexto à distância, tem-se hoje a dispor ambientes virtuais direcionados à 

educação. É o caso do Learning Management Systems (LMS), conhecido no Brasil como 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). 

                                                 
16

 O Censo EAD.BR, realizado pela Abed (Associação Brasileira de Ensino a Distância), reúne informações de 

181 instituições que oferecem cursos de aprimoramento pessoal e profissional EAD - o que representa 13% das 

1.424 instituições de ensino a distância listadas pela Abed. Os dados captados são de 2011. Disponível em: 

http://educacao.uol.com.br Acesso em: 18 de abril de 2013. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art10
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art11
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art11
http://educacao.uol.com.br/


 

 

 Os AVAs podem ser desenvolvidos pelas próprias instituições de ensino ou serem 

comercializados. Também vem ocorrendo atualmente, a utilização de AVAs gratuitos, como é 

o Moodle, criado em 2001, e o mais comum entre os ambientes virtuais, com comunidades 

online que oferecem suportes aos interessados.
17

 

 Para Silva (2003, p.62), 

O ambiente virtual de aprendizagem é a sala de aula online. É composto de interfaces ou 

ferramentas decisivas para a construção da interatividade e da aprendizagem. Ele acomoda o 

web-roteiro com sua trama de conteúdos e atividades propostos pelo professor, bem como 

acolhe a atuação dos alunos e do professor, seja individualmente, seja colaborativamente. 

 

 São os AVAs que possibilitam o armazenamento do material didático, assim como o 

acesso a ele; a comunicação entre os participantes; e a produção das atividades propostas. 

Neles estão inseridos os recursos que possibilitam as atividades dos cursos à distância, como 

e-mails, chats, fóruns, vídeos, imagens e arquivos. 

 Esses ambientes virtuais são utilizados para promover a aprendizagem, criados a partir 

de softwares especializados, 

AVAs não existem unicamente para auxiliar na montagem de cursos, mas sim, como o 

próprio nome já diz, são ambientes utilizados para facilitar ou promover a aprendizagem. 

Podem ser acessíveis pela internet, mas também podem ser acessíveis off line, em DVD-rom 

ou o CD-rom. (HAGUENAUER, Cristina; MUSSI, Marcos V.; FILHO, Francisco C., 2009, 

p.03) 

 

 São nos AVAs que ocorrem as interações entre os participantes, ou seja, as trocas de 

informações entre tutor e aluno, aluno e aluno. Suas principais características estão 

exatamente na facilidade de comunicação entre os seus participantes; na rapidez em que os 

ambientes virtuais armazenam dados; no grande acesso às informações armazenadas neles; e a 

flexibilidade de horários em que podem ser acessados. 

 É preciso lembrar que os ambientes virtuais de aprendizado não se limitam apenas a 

esses tradicionais, toda ferramenta da internet utilizada pelo professor, como redes sociais, 

games, blogs, com foco em facilitar a aprendizagem do aluno, é também um AVA. E a 

escolha correta destes ambientes virtuais e como utilizá-los dentro do âmbito da educação, 

pode determinar o sucesso de um curso à distância. 

 Mattar (2011) cita como um exemplo da utilização de AVAs na educação, o uso 

constante dos blogs, possibilitando a ação coletiva entre alunos, além do contato com pessoas 

desconhecidas. Para ele, a pesquisa em blogs e o incentivo para os alunos construírem seus 

próprios blogs têm sido cada vez mais utilizada em EaD, tanto no ensino fundamental, quanto 

no médio. 
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Alunos podem utilizar blogs para publicar textos produzidos em conjunto e comentários sobre 

outros textos, para os quais os próprios autores podem ser chamados a contribuir. Mesmo os 

professores podem se servir de blogs para fornecer informações atualizadas e comentários 

sobre suas áreas de especialidade, assim como propor questões e exercícios, e incluir links 

para outros sites. (MATTAR, 2011, p.17) 

 O uso dos blogs e de outros AVAs pode melhor estimular o aluno, mostrando a ele 

que as ferramentas da internet utilizadas por ele em seu cotidiano para se comunicar, 

encontrar amigos, buscar informações, também podem ser utilizadas em sala de aula para a 

aprendizagem. Porém, é importante que o professor saiba direcionar sua atividade para que 

ela faça sentido e de fato contribua para a aprendizagem do aluno. 

 Visto a importância destes ambientes virtuais de aprendizagem, cabe ainda observar 

como se estabelecem os papéis dos participantes das interações: o professor e o aluno da EaD. 

 

 

1.4.2 O professor na EaD – descobrindo a função do tutor  

 

 

 Um dos pontos relevantes a ser observado é o papel do professor no ensino a distância. 

O ambiente sala de aula passa a ser virtual e os participantes interagem a distância uns dos 

outros, em lugares e tempo diversos, portanto, a maneira de se transmitir conhecimento 

precisa se dar também de forma diferenciada. 

 Com o avanço das tecnologias e a inserção delas na educação, não é mais condizente 

manter os papéis tradicionais atribuídos tanto ao professor quanto ao aluno. O docente na EaD 

não é mais apenas um transmissor de informações, ele passa a ser um organizador e 

orientador da construção do conhecimento.
18

 

 É preciso então repensar a função do professor, que na modalidade online, passa a ser 

um mediador, proporcionando, como Claro (2008) ressalta, oportunidades aos alunos de 

construírem conhecimentos de forma autônoma. A autora defende que “a principal função 

docente agora é interagir com os alunos proporcionando-lhes oportunidades de construírem 

seus próprios conhecimentos e escolhendo seus próprios caminhos”
19

. 

 Na EaD, esse papel do professor mediador passa a ser função do que no contexto 

online adotou-se como tutor. De acordo com Alonso (2009, p.93) “tutores seriam, em 

princípio, os apoiadores dos alunos na e para a incorporação dos meios aos processos de 
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estudo”, os tutores são os responsáveis pela permanência do aluno e de transmitir mecanismos 

que os tornem capazes de construir seus próprios conhecimentos. 

 O tutor possui diferentes papéis em relação ao professor do ensino presencial. Ele não 

apenas ensina conteúdos aos alunos, mas facilita a compreensão, ajuda os alunos a construir 

os sentidos e entender significados de forma autônoma. O tutor está como um colaborador, é 

ele quem irá sanar dúvidas, avaliar o desempenho dos participantes e estimular-lhes a 

prosseguir com as atividades. 

 Cabe ao tutor também, quando for preciso, transmitir soluções de problemas entre 

alunos e serviço técnico, quando houver falha em alguma ferramenta do AVA. Ou seja, é 

sempre para o tutor que os alunos devem se dirigir e cabe a ele direcionar cada questão ao 

responsável por ela. 

Por ser quem mantêm contato direto com os alunos, é função do tutor motivá-los 

durante o curso a distância. É preciso manter o aluno satisfeito, atendendo-o sempre que 

solicitar, procurar resolver todas as questões pedidas, transmitir confiança, mostrando ao 

aluno como sua participação é relevante para o curso. 

 Visto que o aluno de EaD não tem horários e locais fixos de estudo, o índice de evasão 

poderá ser maior, já que é preciso dedicação e responsabilidade deste aluno para cumprir as 

atividades, participar dos fóruns, colaborar com os outros participantes. O próprio aluno faz 

seu tempo de estudo, a partir do momento em que ele não possui vontade de se dedicar mais, 

este aluno pode acabar abandonando o curso. 

 A partir disto, a pesquisa concorda com o que ressalta Alves e Nova (2002, p.09), “um 

dos fatores principais que levam os alunos à distância a desistirem do processo é o fato deles 

não terem suas necessidades atendidas, o que acaba gerando uma nova categoria de alunos 

evadidos, os evadidos on-line”. 

 É para evitar esse tipo de situação, que o papel do tutor foi sugerido. O tutor precisa 

estar sempre em contato com o aluno, disposto a ajudar na sua construção de saber, não 

permitindo que o aluno se sinta perdido e sozinho. 

 Dentre algumas técnicas que colaboram para que o tutor motive seus alunos, Gonzalez 

(2005) ressalta que, logo no início do curso, o tutor deve estabelecer com seus alunos uma 

conversa objetiva e direta, questionando-os sobre os motivos que os levaram a ingressar 

naquele determinado curso. Toda vez que o aluno parecer não mais interessado, cabe ao tutor 

retomar essa conversa, para que o aluno relembre a relevância daquele seu estudo. 

 Mais adiante, a pesquisa retomará essa ideia de motivação, explicitando as teorias 

acerca do tema e possíveis estratégias utilizadas para ajudar ao tutor a incentivar seus alunos. 



 

 

 Dentro do AVA, não se observa, entretanto, apenas o papel do tutor. Junto a esse 

docente há também um coordenador, que pode ser ou não o autor do curso. 

 O coordenador colabora na construção do material didático e sugere ideias de 

ferramentas aplicáveis ao curso proposto. Ele é um professor com conhecimento na disciplina 

realizada durante o curso, portanto, fiscaliza se a proposta inicial do curso está sendo de fato 

efetivada. 

 Há outros participantes, como os técnicos em AVAs, ou orientador de ambiente, que 

são especialistas em computação e orientam como se utilizar o ambiente virtual. Sempre que 

há problemas de acesso, ou recebimento e envio de arquivos e tudo relacionado ao ambiente 

virtual de aprendizagem, são os orientadores de ambiente que solucionam. 

 Além desses especialistas, o mais importante sujeito da EaD é o aluno, aquele que está 

buscando conhecimento através das novas tecnologias de informação e comunicação. Um 

aluno que está adquirindo autonomia e outras novas competências para atuar em uma 

sociedade cada vez mais atualizada no que diz respeito às TICs. 

 

 

1.4.3 O aluno no ensino não presencial 

 

 

 Assim como o professor, o aluno no ambiente virtual estabelece papéis diferentes dos 

tradicionais. Ele precisa exercitar sua autonomia, observar o que é capaz de construir sozinho 

e quais são suas falhas, além de interagir com o desconhecido. Como defende Souza (2009, 

p.35), 

podemos considerar que o grande desafio da EaD nos dias atuais, assim como dos professores 

que dela participam, é o de encontrar meios de desenvolver nos alunos a capacidade de 

autonomia, colaboração e reflexão, que são qualidades essenciais a todos aqueles que 

participam ou pretendem participar de um curso on-line, ou dar continuidade à sua formação 

na modalidade à distância. 

 

 O aluno é o centro da aprendizagem na EaD, o sucesso de um curso a distância 

depende de ter suprido as necessidades e motivações iniciais do aluno. Nesse contexto, não 

depende apenas de se transmitir informações, disponibilizar ferramentas, se o aluno não se 

manifestar, não cumprir as propostas, não interagir, não há aprendizagem. “Um ambiente 

virtual de aprendizagem, sem a escrita dos alunos, é como uma sala de aula no mais completo 



 

 

silêncio, um fórum de discussão sobre um tema proposto sem comentários escritos é como um 

trabalho em grupo sem conversa, sem interação”.
20

 

 Diferente do professor, muitas vezes ainda aprisionado a estruturas antigas, 

tradicionais, o aluno é conectado, vive as mudanças, conhece as novas TICs. Este interage 

diariamente com computadores, celulares, com ferramentas cada vez mais modernas e 

eficazes. 

 O aluno da 3ª geração da EaD é, como cita Benedetti e Vasconcelos (2007), um novo 

sujeito, mergulhado em novas possibilidades, que recebe novas informações a todo momento. 

É preciso que se entenda, assim como as autoras defendem, que 

a topologia não é mais a sala de aula, as ferramentas não são mais o giz, a lousa e o caderno 

de anotações, a materialidade é outra. O livro não apresenta a fisicalidade de capítulos 

sequenciais, os arquivos estão justapostos e permitem vários percursos de leitura em uma 

arquitetura de nós, de textos e rede de textos. Esse sujeito conta ainda com uma temporalidade 

e uma espacialidade diferente, pode ter acesso a aulas que já foram dadas, conversar com o 

professor em tempo real sem ocupar o mesmo espaço físico, sem ao menos conhecer 

pessoalmente esse professor. As informações ganham, então, uma transitoriedade diferente, 

um fluxo constante e simultâneo, fazendo surgir um outro sujeito-aluno e um outro sujeito-

professor. (BENEDETTI, Cláudia R.; VASCONCELOS, Marilda F., 2007, p.08) 

 

 Este novo aluno, como já explicitado, precisa buscar sua autonomia, porém, também é 

preciso que ele busque uma participação colaborativa, ou seja, interagir com o outro, 

participar de atividades em grupo, se manifestar em discussões. O aluno precisa se mostrar 

presente, mas não apenas para o tutor, e sim se sentir integrante de um grupo, compartilhando 

e buscando contribuições. 

 Para que o aluno se faça ativo em EaD é que existem os diferentes gêneros ou 

ferramentas dentro dos ambientes virtuais, cada um com suas particularidades e funções 

diferentes, para que o aluno tenha diversas possibilidades de melhor aprendizagem e o tutor 

diversas maneiras de atrair mais os seus alunos ao conteúdo. A seguir, esta pesquisa se propôs 

a apontar diferentes gêneros utilizados nos AVAs, a fim de colaborar com tutores e alunos no 

processo de aprendizagem. 

 

 

1.4.4 Os gêneros do ambiente virtual 

 

 

                                                 
20

 NOGUEIRA, Vanessa dos S. A linguagem escrita na educação a distância: possibilidades de comunicação e 

constituição do sujeito/aluno. In: XV ENDIPE – Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino, 2010, Belo 

Horizonte. Anais... Belo horizonte: UFMG, 2010, p.04. 



 

 

 Para o bom desempenho de um curso a distância, é essencial ter a disposição do tutor e 

do aluno diferentes ferramentas que o auxiliem no processo de aprendizagem, colaborando na 

troca de informações entre os participantes. 

 Os e-mails continuam sendo a ferramenta mais comum utilizada na internet para a 

troca de informações e envio de arquivos. Na EaD, é um dos suportes em que tutor e aluno 

trocam mensagens. Muitas vezes o curso oferece um sistema de e-mail integrado, em que 

todos os participantes compartilham as mesmas mensagens. 

 A comunicação via e-mails ocorre em tempos diferenciados, a resposta a uma 

mensagem pode não acontecer de forma imediata. Além disso, como afirma Gonzalez (2005), 

é uma ferramenta em que os participantes podem ler e reler as informações com calma e 

respondê-las de forma ponderada. Nas palavras do autor,  

por ser uma forma de comunicação assíncrona, permite que as mensagens recebidas sejam 

analisadas com cuidado antes de serem respondidas, proporcionando um tipo de interação 

mais ponderada com o instrutor e com os demais alunos. (GONZALEZ, 2005, p.59) 

 

 Outra forma de comunicação na EaD são os chats que, ao contrário dos e-mails, 

ocorrem de forma síncrona, já que o professor e o aluno precisam estar conectados ao mesmo 

tempo para trocar mensagens. 

 Uma vantagem dos chats é que além de poder gerar comunicação com todos os 

participantes ao mesmo tempo, também é possível haver uma conversa privada entre tutor e 

um aluno, no caso de haver questões individuais a serem resolvidas. 

Essas ferramentas promovem discussões interativas entre duas ou mais pessoal 

simultaneamente, disponibilizam uma ou mais “salas” (canais) para discussão de assuntos 

distintos e permitem que se enviem mensagens para todos os usuários conectados num canal 

ou apenas para um usuário, privativamente. (GONZALEZ, 2005, p.62) 

 

 Uma atividade menos comum, mais também utilizada em cursos de EaD, são as 

videoconferências. É também uma forma de comunicação síncrona, permitindo que os 

participantes se comuniquem através de áudio e vídeo, para isso, é necessário os participantes 

possuírem outros acessórios, como microfone, caixa de som e uma câmera. 

 O que ocorre muitas vezes é a utilização de vídeos pré-gravados, que facilitam a 

transmissão de alguma informação ou conteúdo para o aluno. O vídeo pode ser fabricado pela 

própria instituição que ministra o curso, ou retirado de sites da internet. Diversas instituições 

de ensino já disponibilizam vídeos interessantes, de acesso gratuito. 

 Os vídeos online são fáceis de produzir, assim como de serem localizados na internet. 

Um tutor pode recorrer a esta ferramenta para reforçar algum conteúdo explicitado durante o 

curso, por exemplo:  



 

 

 Imagem 1: Vídeo educacional localizado no site YouTube.
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Além disso, os alunos estão cada vez mais familiarizados com esse tipo de material, já 

que sites de vídeos, como o caso do You Tube, recebem milhões de acessos todos os dias. 

 Outras ferramentas também são utilizadas em cursos à distância. No caso desta 

pesquisa, o curso observado de Formação de Instrutores Online, além de apresentar atividades 

via e-mails e vídeos, também apresenta uma caixa de mensagem, como um chat, mas que não 

ocorre necessariamente de forma síncrona. As mensagens são privadas, entre dois 

participantes, porém as respostas nem sempre são imediatas. É uma ferramenta semelhante ao 

e-mail, só que ocorre dentro do próprio AVA do curso. Observem o exemplo (os nomes dos 

participantes foram retirados para preservar suas identidades): 

quarta, 30 março 2011 

Coordenadora [14:52]:   

Olá Aluno, tudo bem? 

Sou a docente online que está o acompanhando na construção do seu 
conhecimento acerca do conteúdo do Módulo 1- Fundamentos da EaD. 
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 Vídeo disponível em http://www.youtube.com/watch?v=uS-ulE5Ovts Acesso em 16 de março de 2013 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=uS-ulE5Ovts


 

 

Verifiquei que você não acessa o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) há 05 
dias. 

No dia de hoje, quarta feira, 30 de março de 2011, uma etapa da atividade didática 
do Módulo 1 (fórum Autonomia do Aluno) deverá ser concluída. 

Aluno, conte comigo para apoiá-lo em sua gestão do tempo e do conhecimento para 
o estudo dos conteúdos deste curso. 

Faça contato para colocarmos as suas atividades em dia, certo? 

Vamos conversando... 

Coordenadora 

Aluno [19:31]: Oi Coordenadora! 
 
Muito obrigado pelo incentivo em participar do Módulo 1! 
Já concluí a primeira atividade do módulo e farei as demais ao longo dessa semana. 
 
Grato, 
Aluno 
 

 A mensagem é transmitida pela coordenadora apenas a este aluno, de forma a não 

expor a sua cobrança e não parecer rude com ele em frente aos demais participantes. Observa-

se que a resposta não veio logo em seguida, o primeiro turno ocorreu as 14:52h, enquanto o 

seguinte apenas as 19:31h.  

 Também ocorre neste curso, o uso de áudios dando dicas aos alunos sobre as 

atividades propostas: 

 Ouça as dicas de como executar as atividades do módulo 

Imagem 2: Ferramenta de áudio do Curso de Formação de Instrutores Online. 

 

 Além disso, há os arquivos de textos gravados no AVA, contendo informações acerca 

do curso, apostilas, atividades propostas, e também as próprias atividades que vão sendo 

elaboradas pelos alunos: 

http://ebaula.ensino.eb.br/file.php/5661/ESIO2/podcasts/podcast_proposta_atividades.mp3


 

 

Imagem 3: Arquivo do Curso de Formação de Instrutores Online – Cronograma Geral do Curso. 

 

 Uma ferramenta de grande utilidade em cursos à distância são os fóruns. Atividade 

assíncrona utilizada para apresentações; debater questões; solucionar dúvidas; todos os tipos 

de discussões entre os participantes ocorrem comumente em fóruns. E exatamente por ser um 

local de maior acesso dos alunos, e de obter informações importantes para as análises desta 

pesquisa, é que se propôs observar alguns fóruns presentes em um curso a distância de um 

órgão militar. Antes, porém, cabe melhor entender a função dos fóruns como atividade 

relevante em cursos de EaD. 

 

 

1.4.4.1 O gênero fórum 

 

 

 Os fóruns são locais de debates de determinados temas, com comentários tanto dos 

tutores como dos alunos. Uma área em que todos têm acesso. Ambiente cuja função é a 

construção de conhecimento a partir das interações dos participantes. 

 Para que ocorra essa produção de conhecimento, é necessária a interação, ou seja, a 

troca de turnos entre emissor e receptor, a ocorrência da pergunta e, logo após, uma resposta. 

O tutor pode lançar um tópico e os alunos fazerem as perguntas, ou até eles mesmos iniciarem 

 



 

 

um tópico para terem algum assunto debatido. Em alguns casos, os próprios alunos também 

respondem às dúvidas dos colegas. 

 Observem abaixo um exemplo do ambiente do gênero fórum: 

Imagem 4: Fórum de dúvidas do Curso de Formação de Instrutores Online – Tópico Dúvida no AVA 

Laboratorial. 

 

 É importante, nos fóruns, que os tutores estejam sempre participando, nunca estejam 

ausentes, respondam o mais breve possível aos questionamentos dos alunos, para que eles não 

se sintam abandonados. Porém, devem se atentar a também não dominarem totalmente as 

discussões, dando liberdade às opiniões dos alunos. 

 Os fóruns também são ferramentas utilizadas pelos tutores para darem avisos e 

notícias sobre o curso. Algumas vezes não recebem nenhum tipo de comentário dos alunos, 

fica armazenada apenas a informação repassada pelo tutor. Como no exemplo: 

 

Fórum de Notícias – Tópico Encerramento do curso 

Por Coordenadora – sexta, 6 de julho de 2012, 12:00 

Olá senhores alunos do X 2012, boa tarde!  

Nesta semana, conseguimos unir todos os esforços para analisar e finalizar os 
feedbacks das atividades e dos atributos da área afetiva. 

 

 

 

 

 

 



 

 

O curso ficará disponível até o dia 31 de julho de 2012 para que possam tomar 
ciência de suas notas e participar da pesquisa de opinião (contamos com a participação de todos vocês, 

combinado? ). 

O feedback de vocês nesta pesquisa é muito importante.  

Façam uma forcinha e nos respondam, ok?  

Foi uma imensa honra para esta equipe docente mediar os conhecimentos dos 
senhores. 

Saibam que todos nós da Y nos sentimos muito motivados em atuar neste projeto 
tão especial que é o X: do coordenador geral, coordenadora acadêmica, docentes, 
coordenador administrativo, técnicos até os colaboradores do apoio didático. 

A opinião e feedback dos senhores são instrumentos importantíssimos para a 
melhoria continua do X. 

Participem do Fórum Mensagem Final, afinal, agora,os senhores são membros da família 
X: todos entusiastas da EaD, certo?  
 
Acessem também os seguintes vídeos para entender a metodologia e as práticas 
didáticas utilizadas no X: 
 
Vídeo Youtube Boas práticas docente – Ten 1 

Vídeo Youtube objetivo das atividades didáticas – Tem 2  

Agradecemos, sinceramente, pela oportunidade e até a próxima!  

Equipe Y. 
 

 Nessa ferramenta de interação, como já dito, a comunicação ocorre de forma 

assíncrona, ou seja, os interagentes participam em tempos diferentes. Além disso, preferem 

textos mais diretos e a linguagem informal costuma predominar, já que é um ambiente de 

troca de informações, como se ocorresse uma conversa. Por se predominar a linguagem 

escrita, muitas vezes aparecem alguns elementos que suprem a necessidade de demonstrar 

algum tipo de reação, de sentimento, como as letras em maiúsculas (“OBA!”); o excesso de 

pontuação (“O que houve?????”); uso da função negrito (“O prazo final é amanhã.”); e uso 

dos emoticons
22

 (  - sorrindo;  - assustada). Veja o exemplo de interação abaixo: 
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 Forma de comunicação paralinguística, um emoticon, palavra derivada da junção dos seguintes termos em 

inglês: emotion (emoção) + icon (ícone) (em alguns casos chamado smiley) é uma sequência de caracteres 

tipográficos, tais como: :), ou ^-^ e :-); ou, também, uma imagem (usualmente, pequena), que traduz ou quer 

transmitir o estado psicológico, emotivo, de quem os emprega, por meio de ícones ilustrativos de uma expressão 

facial. Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Emoticon Acesso em: 22 de abril de 2013. 
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Fórum de Apresentação Pessoal 

Por Tutora T1 – quarta, 07 de março de 2012, 23:27 

 

Seja Bem-Vindo, Cap A2 !   
 
 

Sou carioca e Tricolor !!!! Rssss  
 
 
 
 
 
A EaD é uma modalidade de ensino fascinante, e a troca de informações e a 
nossa interação é fundamental !  
 
Abraços. 
Tutora T1 

 

Outro ponto importante é que como os fóruns ocorrem de forma assíncrona, seus 

textos ficam guardados, podendo ser acessados a qualquer momento, por qualquer usuário, 

portanto, o aluno pode utilizar as discussões dos fóruns para rever as informações sobre 

determinados assuntos e para solucionar dúvidas a partir de comentários já feitos 

anteriormente. Também disponibiliza ao tutor um maior tempo para buscar as informações 

corretas, para melhor analisar um determinado tema, antes de responder aos alunos. E é essa 

acessibilidade que Paiva e Rodrigues (2004) destacam como característica dos fóruns:  

 

O caráter recorrente das informações ali apresentadas tipifica o gênero discursivo fórum on-

line de discussão como um ambiente virtual em que seus interlocutores têm acesso irrestrito,  

a qualquer momento, às informações anteriores, o que lhes faculta meios de reflexão e ulterior 

comentários acerca dos tópicos discursivos que ali se desenrolam. (PAIVA, V.; 

RODRIGUES, Jr., 2004, p.172) 

 

 Essa característica dos fóruns de armazenar o conteúdo discutidos pelos participantes é 

uma das vantagens dos cursos em EaD, já que em uma sala de aula presencial os debates 

ocorrem na linguagem oral, não sendo possível voltar para analisar um tema comentado ou se 

utilizar desse debate para uma pesquisa posterior, a não ser que seja gravado em algum tipo de 

gravador de áudio ou vídeo. 



 

 

 Exatamente pelos fóruns serem um ambiente onde se tem presente interações entre 

alunos e comentários dos tutores, é que costuma ser a ferramenta de estudo de muitas 

pesquisas, como é o caso desta. Por meio dos fóruns, é possível observar, mesmo depois de 

um curso ter sido finalizado, como ocorreram as interações entre os participantes, e qual foi o 

comportamento dos tutores diante dos questionamentos dos alunos, diante de suas dúvidas e 

incertezas.   

 Esta pesquisa utiliza como dados um Fórum de Apresentação, um Fórum de Dúvidas e 

um Fórum de Espaço de Interação dos Grupos de um curso a distância de um Órgão Militar, 

para entender as estratégias utilizadas pelos tutores para motivar seus alunos a prosseguirem 

no curso, construindo conhecimento, buscando a aprendizagem. Observa se o tutor está 

sempre presente nas discussões dos fóruns e como ele interpreta e reage aos questionamentos 

feitos a ele, podendo assim compartilhar com os interessados nos estudos da EaD estratégias 

que minimizem a evasão de alunos em cursos desse modelo.   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II.  Fundamentação teórica 

 

2.1. Teorias Linguísticas – Aspectos da Análise da Conversa Etnometodológica, da 

Sociolinguística Interacional e da Pragmática contribuindo para a pesquisa. 

 

 

Esta pesquisa cujo objetivo é observar interações entre tutores e alunos de um curso a 

distância, a fim de verificar estratégias de motivação praticadas pelos tutores para atrair seus 

alunos as atividades do curso proposto, tem como base para as análises a Análise da Conversa 

Etnometodológica, a Sociolinguística Interacional e a Pragmática, de forma a entender o 

comportamento dos participantes e suas estratégias para se ter uma conversa organizada e 

inteligível. 

 Para tal análise, primeiramente, cabe descrever cada teoria utilizada, entendendo sua 

importância para este trabalho. 

 

2.1.1 Análise da Conversa Etnometodológica: contexto e o quadro participativo da 

pesquisa 

 

 

 Ao pensar nessa pesquisa é preciso entender alguns conceitos, que serão de grande 

utilidade para se fazer uma análise de corpus. Este corpus caracteriza-se como interações, ou 

seja, uma troca comunicativa entre pessoas que, no caso da pesquisa, serão as interações 

tutor/alunos dentro do contexto de educação à distância. 

 Pensando no conceito de interação, é preciso entender que “para que haja troca 

comunicativa, não basta que dois falantes (ou mais) falem alternadamente; é ainda preciso que 

eles se falem, ou seja, que estejam, ambos, „engajados‟ na troca e que deem sinais desse 

engajamento mútuo”
23

 

 Durante a análise de uma interação é preciso observar primeiramente o lugar, o 

número e a natureza dos participantes, o objetivo da interação, o grau de formalidade e o 
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 KERBRAT-ORECCHIONI, Catherine. Análise da Conversação: princípios e métodos / Catherine Kerbrat-

Orecchioni; tradução Carlos Piovezani Filho – São Paulo: Parábola Editorial, 2006, p.08. 



 

 

estilo.
24

 Além de ser importante perceber as interações não-verbais que também aparecem 

dentro do contexto analisado. 

 O lugar a ser observado pode ser físico ou pela sua função social ou institucional. No 

caso desta pesquisa, tem-se um curso de Formação de Instrutores dentro de um órgão militar. 

O ambiente físico passa ser um ambiente virtual de aprendizagem. 

 É nesse ambiente virtual que os participantes trocam informações, interagem, e 

também armazenam arquivos e vídeos. Todas essas funções são feitas de maneira rápida e em 

horários definidos pelos próprios participantes, o que difere este ambiente da sala de aula 

presencial, em que os participantes compartilham informações em uma determinada sala de 

aula e em horários pré-estabelecidos. 

Imagem 5: Ambiente Virtual de Aprendizagem do curso de Formação de Instrutores Online. 

 

O número e natureza dos participantes, como se verá no capítulo III – Metodologia, 

são, inicialmente, 43 militares afim de uma formação na área de EaD. Observará também, 

além do número de participantes, suas características individuais e se existem relações entre 

eles. 
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Orecchioni; tradução Carlos Piovezani Filho – São Paulo: Parábola Editorial, 2006, p.13. 

 

 



 

 

Os objetivos das interações serão traçados a partir do tipo de fórum no qual os 

participantes estarão inseridos durante a interação. No Fórum de Apresentação o objetivo de 

se apresentar aos demais, no Fórum de Dúvidas, o objetivo será a resolução de problemas 

durante as atividades do curso e no Fórum de Espaço de Interação dos Grupos, os alunos de 

cada grupo formado discutem a preparação de uma tarefa. 

 A análise observará também a formalidade e informalidade presente nas interações, 

além do uso da linguagem não-verbal, buscando entender a finalidade de seu uso. 

 A observação dos objetivos das interações e do tipo de linguagem facilita entender o 

comportamento dos participantes e como eles produzem seus discursos, objetivos da Análise 

da Conversa Etnometodológica (ACE). Heritage e Atkinson (1884) definem a meta da ACE 

como: 

A meta principal da pesquisa em Análise da Conversa Etnometodológica vem a ser a 

descrição e explicação das competências que usam e das quais dependem falantes quaisquer 

ao participar de interação inteligível socialmente organizada. No plano mais elementar, trata-

se de um objetivo de descrever os procedimentos usados por quem conversa para produzir o 

próprio comportamento e para entender e lidar com o comportamento dos outros. (Heritage e 

Atkinson, 1984 apud Garcez, 2008, p.18) 

 

 Dentro da Análise da Conversação é preciso identificar também o quadro participativo 

existente, ou seja, quem são emissor (ou falante) e receptor (ou ouvinte), podendo este último 

ter diferentes funções dentro da interação, como se verá mais adiante. 

 Para Catherine Kerbrast-Orecchioni (2006, p.09) o emissor  

 
deve indicar que está falando com alguém pela orientação do corpo, pela direção do olhar ou 

pela produção de formas de tratamento; ele deve também prestar atenção aos tipos de 

“captadores” [...], e eventualmente “corrigir” falhas da escuta ou problemas de compreensão, 

por meio de um aumento da intensidade vocal, das retomadas ou das reformulações. 

 

 

 Na linguagem escrita, o emissor indica que está falando com alguém através da 

própria escrita, mas utiliza-se como outras ferramentas a linguagem não-verbal, o uso do 

negrito, do itálico e do excesso de pontuação. 

Já o receptor “deve produzir alguns sinais que visam confirmar ao falante que está, de 

fato, „ligado‟ no circuito comunicativo”
25

, como um olhar, um sorriso, sinais vocais, como 

“sim”, “certo”, que na linguagem escrita podem ser substituídos pelos emoticons. 

 Portanto, observa-se que na interação o discurso é coproduzido, ou seja, é um produto 

da colaboração do emissor e do receptor. 

 Goffman (1974) alega que conceitos como falante (emissor) e ouvinte (receptor) não 

são suficientes para explicar as posições de participação dentro de uma interação, ele 
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identifica diferenças existentes entre os ouvintes. Uma delas é a distinção entre o ouvinte 

ratificado, isto é, aquele que faz parte da interação, e o não-ratificado, que não faz parte 

diretamente da interação. No caso das interações dos cursos a distância, os ouvintes 

ratificados frequentemente participam das interações, porém, há os não-ratificados, que estão 

online no curso, mas não estão interagindo, apenas leem as mensagens.  

 

 

2.1.2 Tomadas de turno 

 

 

 Observadas essas possibilidades de posições na composição de um discurso dentro de 

uma interação entre participantes, ou seja, a troca dos papéis de emissor e receptor, 

possibilitando que durante a interação cada um tenha o direito de falar (escrever), enquanto o 

outro deve escutar (ler), tem-se o que se costuma denominar conversa. 

 Marcuschi (1991) destaca cinco elementos básicos que caracterizam uma conversa: a 

interação entre pelo menos dois falantes; uma troca, pelo menos, de falantes; presença de uma 

sequência; a conversa ocorrer em um mesmo tempo e ter sobre o que conversar. 

 Entretanto, deve-se entender que a conversa no ambiente de sala de aula (no caso da 

pesquisa, virtual) difere-se de uma conversa cotidiana. “Na conversa cotidiana, qualquer 

interagente tem o direito de, quando seu turno chegar a um ponto relevante para a transição, 

fazer a alocação do turno, selecionando o próximo falante, ou continuar a falar”
26

, já em uma 

conversa em sala de aula é o professor quem comanda as tomadas de turno, já que ele tem 

alguns objetivos durante a sua aula e, portanto, ele pode selecionar os falantes e quando eles 

podem tomar o turno. Por isso, caracteriza-se essa conversa, em que há restrições ao que é 

permitido pelos participantes, como institucional. 

 No ensino a distância, o tutor também é quem usualmente inicia o turno, indicando aos 

alunos o que eles devem cumprir dentro daquele ambiente virtual. O que ocorre é que 

semelhante a conversa cotidiana, na EaD os alunos tendem a inserir novos turnos durante a 

conversa, não sendo necessariamente selecionados previamente pelos tutores.  

 Dentro da conversa, como descrito, se observa a tomada de turnos, que “descreve a 

ordenação de regras observadas na organização da fala interacional sob o ponto de vista da 
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alocação das oportunidades de falar”.
27

 Ou seja, se caracteriza pelo momento em que um 

participante deve se posicionar como emissor, iniciando ou continuando uma interação, 

enquanto outro(s) se posiciona(m) como receptor(es). 

 A organização da tomada de turnos, descrita originalmente por Sacks, Schegloff e 

Jefferson, foi descrita para uma conversa cotidiana, diferente da sala de aula em que se há 

uma conversa institucional, já que pelo menos um dos participantes está orientado a um 

objetivo, uma tarefa associada a uma instituição. Entretanto, Jung e Loder (2008) retomam a 

esse conceito de tomada de turnos com o objetivo de se apropriar dele no contexto de sala de 

aula. 

 Para as autoras, na conversa cotidiana “um fala por vez, e todos os participantes têm o 

direito à auto-seleção para a tomada de turnos”
28

, diferente da sala de aula, em que geralmente 

o professor comanda a tomada de turnos. “Ele é quem pode selecionar falantes, podendo 

inclusive selecionar todos os alunos como próximos falantes, ou até mesmo determinar que, 

em algum momento da aula, nenhum aluno poderá tomar turnos”.
29

 

 Wilson (2008) define então turno como, 

toda intervenção dos interlocutores constituída ao menos por uma unidade construcional, 

unidade cuja definição deve atender a critérios de natureza sintático-semântico-pragmatica e 

critérios entonacionais, incluindo até o silêncio. (WILSON, 2008, p.206) 

 

 Com a tomada de turnos, a interação se dá de forma ordenada. Não importa o tipo de 

conversa, a organização da tomada de turno acontecerá em qualquer tipo, independentemente 

do assunto. 

 Para ser ordenada, ela também se organizará em sequências, ou seja, “cada 

participante, ao produzir sua elocução, não o faz de forma desordenada, mas sempre leva em 

consideração o que o outro disse previamente”.
30

 

 Na interação à distância, a linguagem é predominantemente escrita, portanto, na 

tomada de turnos, os participantes obtém mais tempo para pensar, há a oportunidade de 

                                                 
27

 FREITAS, Ana Luiza P.; MACHADO, Zenir F. “Noções Fundamentais: a organização da tomada de turnos na 

fala-em-interação”. In: LODER, L. & JUNG, N. (orgs.). Fala-em-interação Social: Introdução à Análise da 

Conversa Etnometodológica. Campinas, SP: Mercado das Letras, 2008, p.59. 
28

 JUNG, Neiva M.; GONZALEZ, Patricia C. “A organização de tomada de turnos: socialização em sala de 

aula”. In: LODER, L. & JUNG, N. (orgs.). Fala-em-interação Social: Introdução à Análise da Conversa 

Etnometodológica. Campinas, SP: Mercado das Letras, 2008, p.72. 
29

 JUNG, Neiva M.; GONZALEZ, Patricia C. “A organização de tomada de turnos: socialização em sala de 

aula”. In: LODER, L. & JUNG, N. (orgs.). Fala-em-interação Social: Introdução à Análise da Conversa 

Etnometodológica. Campinas, SP: Mercado das Letras, 2008, p.73. 
30

 LODER, Letícia L., SALIMEN, Paola G. & MULLER, Marden. “Noções fundamentais: sequencialidade, 

adjacência e preferência”. In: LODER, L. & JUNG, N. (orgs.). Fala-em-interação Social: Introdução à Análise 

da Conversa Etnometodológica. Campinas, SP: Mercado das Letras, 2008, p.40. 



 

 

apagar e refazer aquilo que foi escrito. Neste contexto, o conceito de sequencialidade dos 

turnos se efetiva, já que nas interações a distância não há interrupções. (CUNHA, 2009) 

 Para haver a sequencialidade, é preciso que se efetive o princípio da alternância, em 

que os participantes devem se submeter a regras de direitos e deveres durante uma interação, 

tais como o falante ter o direito de manter a fala por um tempo e, após, ter o dever de cedê-la, 

assim como o ouvinte precisa deixar o falante falar e ouvi-lo durante a sua fala e deve ter o 

dever de tomá-la quando esta lhe é cedida. 

 Como dito, o falante tem o dever de em determinado momento passar a palavra para o 

ouvinte. Catherine Kerbrat-Orecchioni (2006, p.48) distingue duas técnicas de seleção de 

ouvinte: quando o falante seleciona seu ouvinte, com ajuda de procedimentos verbais 

(sentenças) ou não-verbais (gestos, olhar); quando o ouvinte se autosseleciona como próximo 

falante. Entretanto, durante essa transição deve-se atentar a possíveis ocorrências, como 

nenhum ouvinte se posicionar como falante e então haver um silêncio entre os turnos; ou 

vários ouvintes se candidatarem, havendo uma sobreposição de turnos. No caso desta 

pesquisa, por se tratar de interações na linguagem escrita, não há sobreposições de turnos, já 

que todos os turnos estarão disponíveis para serem lidos em sequências, mesmo que forem 

escritos ao mesmo tempo. Cabe ao tutor, ao responder, direcionar seu turno ao aluno 

ratificado, ou seja, selecionar a quem ele está respondendo naquele momento. 

 Cunha (2009, p.47), com base nos estudos de Levinson (1983), reafirma essas regras 

de trocas de turnos determinando três situações distintas: 

A primeira se dá de forma direta em que o detentor do turno A, durante sua fala, seleciona 

quem deve ser o próximo falante B e, utilizando-se do lugar relevante para a transição, cede o 

turno. Numa segunda situação, caso não tenha sido feita qualquer seleção por parte do 

detentor do turno, abre-se então um espaço de auto-seleção, em que quem falar primeiro, a 

partir daquele momento, é o falante da vez. Na última situação sugerida pelo autor, se 

ninguém se manifestar em iniciar outro turno, o mesmo falante A, detentor do turno anterior, 

tem o direito de retomar o tópico. Sobre a segunda situação, o autor afirma que, se o falante A 

tomar novamente o turno para si, então, ao seu final, volta-se ao princípio da primeira regra, 

ou seja, novamente pode ocorrer uma das três situações mencionadas. 

 

 Nas interações em EaD, inicia-se o turno aquele que primeiro postar, iniciando uma 

conversa ou um tema a ser debatido. Este pode ser tanto o tutor como um aluno, mas é 

importante nos cursos a distância que o tutor sempre comece um tópico direcionando os 

alunos a qual tema se espera nas interações daquele espaço.  Observe no caso desta pesquisa 

um trecho do Excerto 01: 

 

Coordenadora T1: “Apresentem-se aos seus colegas de curso, nos conte onde mora, sua 

formação, suas expectativas a respeito do curso e no final uma frase, um pedacinho de 

um poema ou um pedacinho de música que melhor define sua personalidade.  



 

 

Mãos à obra!” 

 

A coordenadora inicia o tópico do Fórum de Apresentação indicando aos alunos o 

que eles devem fazer naquele ambiente. A partir daí, os participantes interagem com base 

no tema proposto. 

 Ao se pensar em interação em Educação a distância, os estudos de A. W. Bates, 

citados por Moraes (2010), mostram que existem dois tipos nesse contexto, a interação 

silenciosa, aquela feita com os textos, o material didático; e a interação caracterizada como 

uma atividade social, ou seja, a que é feita entre aluno e tutor e  a dos alunos entre si, que tem 

se destacado principalmente nos fóruns de debates existentes nos cursos a distância. E é nesse 

tipo de interação, em que aluno e tutor compartilham opiniões, é que esta pesquisa se baseia. 

 Logo, entende-se que observar os procedimentos que formam uma interação e como se 

comportam seus participantes é importante para se entender o contexto no qual o corpus está 

inserido. 

Os conceitos baseados na Análise da Conversa Etnometodológica contribuem para 

explicar esse comportamento dos participantes e a entender como foi construída a conversa 

entre eles, para que, dessa forma, seja possível reconhecer as estratégias de motivação 

utilizadas. 

A fim de verificar a intenção de cada interação e melhor entender o comportamento 

dos participantes, as análises também recorrem aos estudos da Sociolinguística Interacional. 

 

 

2.1.3 Sociolinguística Interacional: os enquadres, esquemas de conhecimento e papéis 

sociais  

 

 

 Tendo situado o corpus e descrito a natureza da interação em EaD com base na ACE, é 

preciso ainda melhor compreender as interações. Para tal, tem-se a observação de outros 

conceitos, embasados pela Sociolinguística Interacional, cujo objeto de estudo é o uso da 

língua em situações reais de comunicação, que é exatamente o que esta pesquisa analisa, ou 

seja, interações entre alunos e tutores durante um curso à distância. Um desses conceitos que 

busca definir o propósito de cada interação analisada é o de enquadres. 

Goffman (1974), a partir dos trabalhos de William James, Alfred Schutz e Harold 

Garfinkel, elaborou os fundamentos para a análise de enquadres. Baseados neles foi possível 



 

 

desenvolver um sistema de conceitos que mostrasse como as pessoas usam diversas estruturas 

para dar sentido a eventos, mesmo os eventos ainda em construção.
 31

 

Tannen e Wallat realizaram um estudo aprofundado sobre os enquadres. Para elas, os 

enquadres refletem a noção de estruturas de expectativa, ou seja, conhecimentos adquiridos 

através de experiências anteriores e que são compartilhados, possibilitando realizar 

inferências sobre pessoas e acontecimentos durante uma interação. 

Na tentativa de se definir melhor o conceito enquadre, busca-se em Tannen e Wallat 

(1998), a noção de que este “se refere à definição do que está acontecendo em uma 

interação”
32

, é o entendimento de qual atividade está sendo encenada e qual o sentido dado 

pelo falante ao que diz. 

Nesta pesquisa, os participantes tendem a se manter no enquadre proposto pelo fórum 

no qual estão interagindo. No caso do Fórum de Apresentação, por exemplo, onde a proposta 

é a apresentação pessoal de cada participante, tem-se no Excerto 03 o turno: 

 

Aluno A1: “Boa tarde a todos os amigos! 

Sou o Capitão de Intendência A1, da [...]. 

Possuo os cursos de Intendência X e CAO de Intendência. 

Já passei pelo 1° Y - RJ, (1999-2002), Y-RJ (2003-2007), 2° B Log L - Campinas (2008-

2010) e, atualmente, estou na Y, novamente, desde 2011.”  

 

Observa-se pelo uso das palavras que inferem a profissão do aluno e sua formação 

profissional, que este está situado no enquadre de apresentação pessoal, proposto 

inicialmente pela coordenadora no início do fórum, portanto, a intenção deste turno é a 

de se apresentar aos demais participantes. 

Tannen e Wallat ainda distinguem em seus estudos os conceitos de enquadres e de 

esquemas de conhecimento. Enquanto os enquadres são a maneira como os participantes 

constroem e sinalizam o contexto da situação, ou seja, o que está acontecendo naquele 

determinado momento, os esquemas de conhecimento representam as expectativas desses 

participantes em relação às pessoas, objetos, eventos. Logo, são os conhecimentos de 

experiências anteriores facilitando a compreensão de um discurso atual. 
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Partindo da ideia de que, durante as interações, os participantes estão inferindo e 

sinalizando a maneira como esta deverá ser interpretada e que, portanto, cada interação pode 

ser compreendida de várias formas diferentes, é preciso que os participantes reconheçam 

certas marcas no discurso para observar as mudanças de enquadres. 

Gumperz (2002) define essas marcas como pistas de contextualização, ou seja, “todos 

os traços linguísticos que contribuem para a sinalização de pressuposições contextuais”.
33

 

Para o autor, para compreender as interações, é preciso observar três canais de comunicação: 

os sinais não verbais (direção do olhar, gesticulação, tempo da movimentação corporal); 

sinais paralinguísticos (voz, altura do som, ritmo); e o conteúdo semântico da mensagem.  

No ensino a distância, o conteúdo semântico da mensagem é o canal mais importante a 

ser analisado, já que a interação se dá de forma escrita, portanto, gestos e som da voz não são 

identificados. O que se pode notar como tentativas de substituir esses outros canais é o uso de 

ferramentas na escrita e da linguagem não-verbal, como letras maiúsculas ou em negrito, 

emoticons ou outros tipos de ilustrações, como em:  

 

Excerto 02: Tutora T2: “Olá caríssimos(as) aluno (as) ...” 

 

Excerto 04: Tutora T3: “  Bem- Vindo ! Cap A1 !” 

 

Sendo assim, pode-se dizer que as pistas de contextualização, ou seja, marcas como 

ritmo e as escolhas lexicais, fonética e sintática que cada participante faz, indicam o enquadre 

no qual a elocução deve ser interpretada. O uso de diferentes estratégias de interação, ou 

melhor, o uso destas pistas de contextualização, poderá indicar as mudanças de enquadres. 

Estas mudanças ocorrerão dependendo dos propósitos dos locutores no ato de comunicação.  

Portanto, observa-se se há essas mudanças de enquadres durante os turnos analisados, 

percebendo as marcas dos discursos dos participantes, como elas registram uma possível troca 

de enquadre, quais as escolhas de palavras que estes fazem durante a interação. Dessa forma, 

entende-se como se comportam os participantes durante suas interações e se suas escolhas 

facilitam ou não o aprendizado. 

Contribuindo também para entender o comportamento dos participantes dentro das 

interações, tem-se o conceito de papéis sociais. Dentro de um mesmo evento interacional, os 

participantes podem assumir diferentes papéis sociais, e é importante observar como estes são 
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construídos durante a interação. Uma mesma pessoa pode assumir diferentes funções, em que 

cada uma pode assumir um destaque maior dependendo do contexto onde se insere. 

É possível que, em determinado momento, a fala de um aluno identifique sua carreira 

profissional, o caracterizando naquele momento como um profissional específico e não como 

um aluno em geral: 

 

Excerto 03: Aluno A1: “Sou o Capitão de Intendência A1, da [...].”  

 

Já em outro momento ele pode empenhar um papel diferenciado: 

 

Excerto 03: Aluno A1: “sou fã de um corridão todo santo dia e uma boa praia.” 

 

É interessante perceber se essas mudanças provocam alguma alteração no modo como 

se desenvolvem as interações e a relação entre os participantes. 

 A Sociolinguística Interacional ajuda a entender melhor o comportamento dos 

participantes dentro de cada interação. Ao observar a maneira como estes se enquadram e 

quais papéis vão assumindo, é possível melhor interpretar suas falas e ações dentro da 

conversa. 

 Durante as interações, os participantes se preocupam com o que dizem levando em 

consideração para quem sua fala está sendo direcionada, portanto, vão ponderando suas falas 

para não serem mal interpretados. A linguagem escrita facilita essa prática, já que com ela é 

possível apagar e reescrever antes de enviar a mensagem ao receptor. Ao se preocuparem em 

serem interpretados da maneira que desejam, os participantes se utilizam de estratégias que 

evitem ameaçar o outro e a si próprio. Essas estratégias são estudadas pela Pragmática, como 

se verá a seguir. 

 

 

2.1.4 Pragmática: manutenção da face e as teorias da polidez 

 

 

 A Pragmática, entendida como a teoria do uso linguístico, estuda o significado além 

daquilo que é dito. Ela “reconhece o uso da língua e o modo como ela é empregada na 

interação verbal”.
34
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 Os sujeitos afetam e são afetados pelo que dizem durante uma interação, portanto, 

passa a ser importante para esta pesquisa entender o comportamento destes, observando como 

isto reflete na interação com o outro e suas consequências para o aprendizado. 

 Goffman (1974) iniciou os estudos da Pragmática, introduzindo, entre outros 

conceitos, o de face. Entende-se esta como a imagem que a pessoa faz para si e para os outros, 

estando associada a situações sociais e interacionais. Nas palavras do autor, 

 

O termo face pode ser definido como um valor social positivo que uma pessoa 

reclama para si mesma através daquilo que os outros presumem ser a linha tomada 

por ela durante um contato físico. Face é a imagem do eu delineada em termos de 

atributos sociais aprovados. (GOFFMAN, 1967, p.5) 

 

 Há um esforço em preservar a face, evitando ameaças, para que se obtenha o objetivo 

desejado da interação, não afetando o outro. Goffman (1967) cita algumas práticas que 

colaboram na preservação da face, como a manutenção da face defensiva, ou seja, manter um 

constante equilíbrio entre salvar a própria face e a face do outro; e da face protetora, que 

corresponde a manter a imagem social, que se precisa valorizar, necessitando de 

reconhecimento e aprovação do outro. 

 Para que se minimizem os efeitos de ameaça a face, Goffman (1967) também propôs 

um conceito denominado face work, em que o falante se utiliza de ferramentas como polidez, 

tato e diplomacia para evitar a ameaça a sua face e a do outro e, dessa forma, evitar situações 

evasivas. Essas são algumas das estratégias importantes a serem observadas durante as 

análises do corpus, já que são ferramentas que colaboram com a diminuição de ameaça a face, 

ação essencial por parte dos tutores.  

 Brown e Levinson (1987) retomam o estudo da face em sua teoria da polidez (que será 

vista mais adiante). Eles a apresentam em dois tipos, a face negativa, que sugere o desejo pela 

não-imposição; e a face positiva, que seria o desejo de ser aprovado. 

Face positiva é a autoimagem consistente positiva ou a personalidade (incluindo o desejo que 

essa própria autoimagem possui de ser apreciada e aprovada) reclamada pelos interactantes.  

Face negativa é a requisição de territórios, as reservas pessoais, direitos a não perturbação – 

liberdade de não imposição. (BROWN; LEVINSON, 1987, p.61) 

 

 Os autores acreditam que a preservação da face esteja mais ligada às necessidades da 

face do outro, o esforço maior seria de manter e preservar, não só a sua própria face, mas a 

face do seu interlocutor. 

 Entretanto, é possível observar que, em determinados momentos, podem ocorrer atos 

comunicativos que ameacem a face dos participantes da interação. Estes, então, foram 

denominados por Brown e Levinson de atos ameaçadores de faces, expressa em inglês por 

Face Threatening Act, por isso mais conhecidos pela sigla “FTA”. 



 

 

Esses atos podem ocorrer tanto à face positiva quanto à negativa e sendo direcionados 

aos emissores ou aos receptores, portanto se dividem em quatro categorias: 1) Atos que 

ameaçam a face negativa do emissor, como promessas e comprometimentos futuros (“Espero 

aprender bastante sobre as técnicas de EAD que serão apresentadas, a fim de poder aplicá-

las aqui na Escola”
35

); 2) Atos que ameaçam a face positiva do emissor, como a desculpa, a 

autocrítica (“Sei que a dúvida pode parecer boba ou sem sentido, mas é que a proposta 

realmente não ficou muito clara para mim”
36

); 3) Atos que ameaçam a face negativa do 

receptor, uma ordem, ou proibição (“Caros aluno A6 e aluno A7, nós estamos esperando 

vocês, não demorem !”
37

); 4) Atos que ameaçam a face positiva do receptor, como o 

sarcasmo, ou uma crítica (“As interações entre os participantes do grupo devem ser 

realizadas por meio deste espaço de comunicação. Nós, suas docentes online, observamos a 

interatividade entre os participantes do grupo por aqui, portanto, se utilizarem algum canal 

de comunicação externo, tal qual email, a nossa percepção é prejudicada.”
38

) 

Entretanto, se já a princípio o emissor demonstrar claramente que não possui a 

intenção de ferir a face do outro, então tem-se o que os autores chamaram de ação 

compensatória. 

 A face está ligada à auto-imagem pública, em que a sua preservação está associada ao 

enquadramento nas regras e convenções da sociedade. Como o corpus desta pesquisa é 

composto por um curso dentro de um órgão militar, acredita-se que é possível observar, de 

maneira clara, a intenção dos participantes em preservar a sua face e a do outro, já que, dentro 

desse contexto, a hierarquia e a ordem são fundamentais, logo, não há muitos 

questionamentos ou provocações por parte dos participantes. 

 Como dito, Brown e Levinson (1987) introduziram o Princípio da Polidez, associado 

aos processos de elaboração de face, em que “as pessoas tendem a cooperar entre si para 

manter a face na interação, agindo de modo a assegurar a auto-imagem de todos os 

participantes”.
39

 

 Para eles, a polidez é utilizada para amenizar os efeitos de um FTA. Eles acreditam 

que algumas intenções envolvidas na comunicação podem evitar os danos provocados pelos 
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atos ameaçadores de face, como “em primeiro lugar, o desejo de comunicar o conteúdo de um 

FTA; em segundo, o desejo de ser eficiente e urgente; e, por último, o desejo de manter, em 

algum grau, a face de nosso interlocutor”.
40

 

 A partir destas intenções é que os participantes escolhem suas estratégias de polidez, 

dividas em: on record e off record. 

 Na polidez on record, o emissor pretende assumir o que fala, se compromete. Esta 

estratégia engloba a polidez negativa e a polidez positiva.    

A polidez negativa refere-se à intenção de não se comprometer com o outro, “ela 

consiste em evitar produzir um FTA, ou em abrandar, por meio de algum procedimento, sua 

realização”.
41

 

 Valério (2003) enumera algumas estratégias que orientam o uso da polidez negativa, 

como o distanciamento por meio de processos como uso da voz passiva, locuções verbais 

impessoais (“disseram”, “pelo que a gente ouve falar”), uso de verbos no passado ou do 

subjuntivo, o discurso indireto; criando um efeito de imprecisão com verbos e locuções 

adverbiais de opinião (“eu acho”), palavras como “talvez”, “possível”, expressões adverbiais 

como “assim”, “aproximadamente”; minimizando algum elemento da interação, através de 

palavras como “às vezes”, “geralmente”, “um pouco”. 

 Muitas vezes o emissor precisa formular uma interação, correndo o risco de ameaçar a 

face do outro. Para garantir a polidez, Brown e Levinson estipularam alguns procedimentos 

dos quais o emissor pode recorrer, denominados suavizadores. 

 Os procedimentos suavizadores podem ser de natureza não-verbal ou paraverbal, 

como um sorriso, uma inclinação de cabeça, ou na linguagem escrita o uso de emoticons: 

 

Excerto 18: Tutora T3: “[...] nós estamos esperando por vocês, não demorem! ” 

 

Ou podem ser elementos verbais, como o uso de perguntas:  

 

Excerto 01: Coordenadora T1: “Vamos tentar?” 

 

Desta forma, suaviza a ordem ao invés de somente usar o verbo no imperativo: 

“Tentem!” Também pode-se utilizar os pronomes pessoais polidos como “nós”, e de 

                                                 
40

 GUIMARÃES, Sílvia B. A construção de face e a (im)polidez linguística em entrevistas de Veja. Espírito 

Santo, 2010. Dissertação (Mestrado em Letras). Programa de Pós-Graduação em Letras da UFES, Espírito Santo, 

2010, p.30. 
41

 KERBRAT-ORECCHIONI, Catherine. Análise da Conversação: princípios e métodos. São Paulo: Parábola 

Editorial, 2006, p.82. 



 

 

verbos que expressem a primeira pessoa do plural, indicando uma forma coletiva, uma 

colaboração entre os participantes: 

 

Excerto 01: Coordenadora T1: “Propomos, então, que nossa apresentação seja feita de 

maneira mais leve, divertida.” 

 

Além do uso de fórmulas suavizadoras, como “por favor”, “se possível”: 

 

Excerto 09: Tutora T2: “Por favor, se possível realize novo teste na tarde de hoje”.
42

 

 

E o uso dos já citados minimizadores (“simplesmente”, “uma ajudinha”), dos 

modalizadores (“eu creio”, “me parece que”), de desarmadores (“Espero que não me 

interprete mal...”), e de moderadores (“Por gentileza”, “meu anjo”).
43

 

 Na polidez positiva, o emissor indica que seus interesses são compatíveis aos de seu 

receptor e, portanto, há a possibilidade de cooperação e reciprocidade. A polidez positiva 

“consiste em efetuar algum FTA para a face negativa [...] ou positiva [...] do destinatário”.
44

 

 Algumas estratégias sugeridas por Valério (2003) são: a proximidade, trazendo o 

receptor para perto do emissor, buscando sua participação na interação por meio de recursos 

como aproximação de pontos de vista, uso do discurso direto, de perguntas pospostas (“né?”, 

“entendeu?”), certos vocativos utilizados como apelos para chamar a atenção do receptor, 

como em: 

 

Excerto 02: Tutora T2: “Olá caríssimos(as) aluno (as) ...” 

 

E o uso de indicadores de aproximação pessoal; o uso de exclamações e interjeições: 

 

Coordenadora: “Nossa, já falei demais!!!!”
45

 

 

Além de expressões hiperbólicas para indicar expressividade. 

 A polidez off record é utilizada quando o emissor se auto defende, evitando 

responsabilidades ou deixando a interpretação por conta do receptor. Algumas estratégias 

propostas por Cunha (2009) são pressupor; maximizar; ser irônico; usar metáforas, ser vago, 

incompleto. Dessa forma, o emissor produz atos ameaçadores a fala, mas de forma indireta, 

não se comprometendo. Como no Excerto abaixo, em que coordenadora relembra os alunos 
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que eles devem usar aquele espaço, utilizando-se de uma ironia para não parecer estar lhes 

repreendendo: 

 

Excerto 14: Coordenadora T4: “Utilizem este espaço para trocar ideias, experiências e 

conhecimentos para ajudar a Profa T3 a sanar as dúvidas dela”. 

 

 Autores como Lakoff (1973) definiram também suas regras para a polidez. 

Primeiramente, seria importante não impor, dependendo do grau de distanciamento entre os 

interlocutores. Já se a intenção é de aproximação, trate o outro como igual. Também é preciso 

deixar o interlocutor à vontade para tomar decisões. 

 A regra para não impor se relaciona à polidez positiva, o emissor deve se atentar ao 

seu grau de distanciamento com o receptor para decidir se terá uma atitude mais ou menos 

impositiva. Já a de tratar seu receptor como igual é uma regra de aproximação entre os 

participantes, compartilhando informações. 

 Grice (1957) iniciou os estudos acerca das implicaturas conversacionais, ligadas ao 

contexto extralinguístico. Wilson (2008) defende que para o autor, 

nem sempre o que se diz corresponde à realidade ou é realmente aquilo que se quer dizer, 

donde a importância de se recorrer, nestes casos, ao contexto comunicativo: o significado é 

obtido, então, por meio de uma implicatura, isto é, do resultado da adesão ao princípio de 

cooperação que guiaria a interação verbal (linguística) entre os indivíduos. (WILSON, 2008, 

p.90) 

 

 Com base nessas implicaturas conversacionais, Grice definiu os princípios de 

cooperação e as máximas conversacionais. O princípio de cooperação é uma fórmula geral 

que estabelece que cada participante deve fazer sua contribuição na conversação, atendendo o 

que for solicitado, visando os propósitos estabelecidos. Para isso, Grice cria quatro máximas: 

1) Máxima da quantidade (seja informativo): 

 Na conversação, coopere de modo a informar aquilo que está sendo requerido em 

função dos propósitos comunicativos. 

 Faça com que sua contribuição não seja mais informativa do que o exigido na 

situação. 

2) Máxima da qualidade (seja verdadeiro): 

 Não diga aquilo que você considera falso. 

 Não diga nada que não possa ser comprovado ou para o qual você não possa 

fornecer evidência. 

3) Máxima da relação (seja relevante). 



 

 

4) Máximo do modo (seja claro): 

 Evite expressões ambíguas. 

 Evite expressões que possam obscurecer o significado. 

 Seja breve (evite digressões desnecessárias). 

 Proceda de modo ordenado. 

      Quadro 02: Máximas de Grice (1957). In: WILSON, 2008, p.91. 

 

As máximas de Grice colocam o emissor como participante ativo das interações, sendo 

sujeito capaz de ir construindo e modificando seu discurso, a fim de cooperar com os demais 

participantes, evitando situações de conflito. 

Marcondes (2005, p.33) define o modelo de Grice assumindo que 

o modelo proposto visa precisamente dar conta do que seriam os pressupostos ou expectativas 

dos interlocutores quando se engajam em um processo comunicativo. Por isso dizemos tratar-

se de um esquema ou modleo do que deveria ser a comunicação bem-sucedida. 

Evidentemente, em situações concretas de comunicação isso raramente ocorre, mas a questão 

de Grice é que a violação, ainda que apenas aparentemente, de uma ou mais dessas máximas 

produz as implicaturas conversacionais. O ouvinte é levado a formular uma hipótese 

interpretativa sobre os motivos pelos quais o falante não está agindo da forma esperada, uma 

vez que continua a pressupor que, se o falante tem a intenção de se comunicar, então 

permanece em vigor a supermáxima ou princípio da cooperação. Se ele recusa a falar ou dá as 

costas ao ouvinte, então a comunicação está rompida, mas se isso não acontece as máximas 

continuam, em princípio, a se aplicar, e o ouvinte construirá suas expectativas com base nelas.  

 

 Leech (1983), apoiando-se nas máximas de Grice (1982), estabelece novas máximas, 

pretendendo explicar como a polidez é usada, pensando sempre no bem-estar do outro.  

 

 

1) Máxima do Discernimento: 

 Minimize custos ao outro. 

 Maximize benefícios ao outro. 

2) Máxima da Generosidade: 

 Minimize benefícios a si próprio. 

 Maximize custos a si próprio. 

3) Máxima da Aprovação: 

 Minimize depreciação ao outro. 

 Maximize enaltecimento ao outro. 

4) Máxima da Modéstia: 

 Minimize enaltecimento a si próprio. 

 Maximize enaltecimento ao outro. 

5) Máxima da Concordância: 



 

 

 Minimize discordância entre si e o outro. 

 Maximize concordância entre si e o outro. 

6) Máxima da Simpatia: 

 Minimize antipatia entre si e o outro. 

 Maximize simpatia entre si e o outro. 
 

      Quadro 03: Máximas de Leech (1983) 

 

 O autor considera que a polidez está relacionada aos indivíduos, ou seja, é relativa as 

normas de comportamentos, normas culturais, portanto, é necessário levar em consideração 

essas normas de cada grupo social para então julgar um indivíduo em relação a polidez.
46

 

 Leech por acreditar que o termo “máximas” seria facilmente mal-interpretado, sugeriu 

um único termo que englobaria todas as máximas defendidas por ele, a “Grande Estratégia 

de Polidez”. Nesse novo modelo, o autor estipula que a polidez não seria um fenômeno 

rígido, mas sim com um caráter escalar, variando em: escala de polidez absoluta, em que 

registra o grau de polidez pela maior ou menor possibilidade de escolha dada ao receptor pelo 

emissor; escala de polidez relativa, que registra a polidez em escalas como “muito polido”, 

“pouco polido”, ou “apropriado à situação”. 

 Dentro de seu novo modelo de máximas à polidez, Leech define duas novas 

terminologias: a polidez-pos e a polidez-neg. A polidez-pos sugere que o emissor seja 

prestativo com o receptor, aumentando sua autoestima, enquanto a polidez-neg indica ao 

emissor que ele evite uma linguagem agressiva, que evite ofensas ao receptor. 

 Leech defendeu que não estaria buscando máximas universais, pois para ele a polidez 

se manifestaria em diferentes formas em relação a diferentes culturas. O autor distribui, por 

fim, suas definições da seguinte maneira: polidez-pos relacionada à orientação do receptor, e 

polidez-neg relacionada à orientação do emissor. 

 Alguns pesquisadores mais recentes contribuíram para o estudo da polidez, como 

Watts (2003), que defende que para se estudar polidez deve-se levar em consideração o senso-

comum do que seria um comportamento polido. Para o autor, a polidez é variável e 

constituída por relações de poder. 

 Watts (2003) define dois tipos de polidez, a polidez de primeira ordem, que refere-se 

ao senso-comum, e a polidez de segunda ordem, que seria a noção teórica e linguística da 

polidez. Para o autor, o objetivo é relacionar essas duas noções, buscando complementar a 
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teoria acerca da polidez com dados baseados no social. Para isso, o estudo se embasa na 

Pragmática, observando as falas da interação, junto a Sociolinguística Interacional, 

observando também o contexto social que levou a elocução dessas falas durante a interação.
47

 

 Galembeck (2008) também desenvolve estudos acerca da polidez, reforçando o uso de 

marcadores de atenuação utilizados pelo emissor para a preservação de sua face e a do outro. 

Ele defende que os marcadores de atenuação são “marcas de polidez, ou gerenciamento de 

relações, assim entendidas aquelas que denotam a preocupação em estabelecer (ou 

restabelecer) uma situação de igualdade e respeito mútuo entre os participantes”.
48

 

 O autor percebe a ocorrência de alguns marcadores, tais como de distanciamento 

(indeterminação do sujeito), de rejeição (uso de estereótipos), e de opinião (locuções 

adverbiais). Percebe-se que as estratégias para manter a polidez vão se repetindo e se 

confirmando com o avanço dos estudos em relação ao Princípio da Polidez. 

 Marina Terkourafi, em 2005, publica um artigo em que apresenta uma nova proposta 

de se estudar polidez, classificando os estudos acerca do tema em: a) visão tradicional, em que 

estão incluídos os estudos de Lakoff (1973), Brown e Levinson (1987) e Leech (1983) 

baseados no Princípio de Cooperação de Grice e dos estudos dos Atos de Fala; b) visão pós-

moderna, em que se encontram autores como Eelen (2001), Watts (2003) e Mills (2003), que 

concebem polidez como uma negociação entre emissor e receptor; c) visão baseada em 

enquadres, estudo da própria Terkourafi, baseados nos Atos de Fala e na Análise da Conversa. 

 Para a autora, a visão tradicional desenvolve seus trabalhos a partir de uma pessoa 

modelo, como se todas as culturas fossem homogêneas. A polidez é regida através de regras 

universais. 

 A visão pós-moderna já define cultura como heterogênea. Esses estudos se direcionam 

ao receptor, não se focam apenas nos emissores e observam também as possibilidades de mal-

entendidos, da impolidez. 

 No estudo da autora baseado em enquadres, a polidez “não é vista como cálculo 

racional, e sim como hábito e enquadre, ou seja, como expressões que se repetem em 

determinados contextos e enquadres”.
49
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 Por analisar apenas um curso a distância, focando-se principalmente em interpretar 

aquilo que é dito pelo emissor na interação, este trabalho se enquadra mais propriamente na 

visão tradicional, descrita por Terkourafi (2005) como a visão em que se estuda a polidez por 

meio de regras universais, recorrendo aos estudos de Goffman (1967), Lakoff (1973), Brown 

e Levinson (1987), e Leech (1983). Entretanto, será importante observar alguns fundamentos 

das novas visões acerca da polidez, já que se pretende analisar um contexto real em uso. 

 Nesta pesquisa, propõe-se observar quais estratégias são utilizadas para a preservação 

da face mantida pelo tutor e pelos alunos. É importante observar como é mantida a ordem e, 

ao mesmo tempo, a troca de ideias, mantendo as interações organizadas e com o mínimo de 

mal-entendidos entre os participantes e, assim, obter um ensino qualificado. 

 Entende-se que as estratégias de manutenção da face e da polidez contribuem para a 

motivação dos alunos por parte dos tutores, sendo ferramentas facilitadoras para atrair o aluno 

e evitar situações de risco para o tutor e a instituição. Portanto, cabe a esta pesquisa observar 

as contribuições que estas estratégias demonstram durante as interações do corpus analisado. 

 Como o objetivo principal desta pesquisa é a observação das estratégias que 

contribuem para a motivação dos alunos, cabe verificar além das Teorias Linguísticas, as 

Teorias da Motivação, para que seja possível entender as estratégias praticadas pelos tutores, 

observadas nas análises dos dados da pesquisa. 

 

 

2.2 Teorias da Motivação – fatores internos e externos da motivação, entre outras 

estratégias. 

 

 

 A palavra motivação vem do latim motivus, movere, que siginifica mover, está ligada 

ao processo pelo qual um conjunto de razões induz, incentiva ou provoca algum tipo de 

comportamento humano.
50

 

 Para Fita (1999, p.77) “a motivação é um conjunto de variáveis que ativam a conduta e 

a orientam em determinado sentido para poder alcançar um objetivo”. 

Barbosa (2005) corrobora essa afirmação acreditando que a motivação é o desejo de 

satisfação de necessidades que determinam a conduta de um indivíduo. Como vem do latim o 
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sentido de mover, ela está relacionada ao movimento, algo que provoca, que busca novas 

conquistas. 

Para Cittolin,  

a motivação pode ter várias fontes. Uma delas pode estar no próprio ato de aprender e, nesse 

caso, o estímulo e a motivação seriam o interesse inato de aprender porque as situações de 

aprendizagem são atrativos por si só. Outra fonte ainda seria o próprio aluno que “traz” 

consigo motivação para a situação de aprendizagem e, finalmente, deve haver influências e 

incentivos externos, como por exemplo, do grupo social e da família.51 

 

 A partir das ideias de Almeida, Miranda e Guisande (2008), que sugerem que os 

alunos precisam ser ajudados pelos professores, já que este esforço por parte dos docentes é 

apontado pelos próprios alunos como um fator de valorização e, quando não acontece, o aluno 

sente-se desvalorizado e tende ao fracasso, este trabalho parte da ideia de que cabe ao tutor, 

dentro do ensino a distância, criar estratégias para atrair seus alunos ao conteúdo proposto. O 

tutor precisa, dentro de sua fala, mostrar ao aluno como é interessante permanecer no curso, 

fazer com que o aluno se identifique com aquilo que está estudando, que ele possa saber que 

também pode interagir, expressar opiniões dentro da sala de aula virtual. 

 Para Barbosa (2005) ao se observar o porquê das pessoas serem motivadas, deve-se 

levar em consideração dois fatores: o fator intrínseco, que parte da vontade da própria pessoa; 

e o fator extrínseco, que é ocasionado por fatores externos. 

 Maximiano (2000) já havia distinguido esses dois grupos, apontando as diferenças 

entre os motivos internos e externos que levam o desempenho de um indivíduo em alguma 

atividade. São eles: 

- Motivos internos: 

São aqueles que surgem da própria pessoa como: aptidões, interesses, valores e habilidades da 

pessoa. São os impulsos interiores, de natureza fisiológica e psicológica, afetados por fatores 

sociológicos como os grupos ou a comunidade de que a pessoa faz parte. 

- Motivos externos: 

São aqueles criados pela situação ou ambiente em que a pessoa se encontra. São estímulos ou 

incentivos que o ambiente oferece ou objetivos que a pessoa persegue porque satisfazem a 

necessidades, despertam um sentimento de interesse ou representam a recompensa a ser 

alcançada. 

Quadro 04: Grupos de motivos de Maximiano (2000) (FILHO; MEDEIROS, 2005, p.07) 
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Huertas (2001) em sua pesquisa acerca do tema, também relacionou a motivação 

nesses dois âmbitos. Refletindo que a motivação é um processo psicológico, há, para ele, a 

motivação intrínseca e a motivação extrínseca em todo ser humano. 

 “A motivação intrínseca está relacionada ao interesse da própria atividade, que tem um 

fim em si mesma e não como um meio para outras metas”
52

. É a motivação que parte de 

dentro do aluno. Para o autor, é quando uma pessoa possui autodeterminação, competência e 

satisfação em fazer algo, como em: 

 

Aluno: “Estou motivado em realizar este X e aprender algo sobre o ensino à distância”.
53

 

 

O aluno já demonstra motivação prévia, já está entusiasmado com o curso antes 

mesmo de começá-lo, ou seja, está interessado nas propostas do curso e não faz referência as 

vantagens que este pode lhe proporcionar. 

 A motivação extrínseca está relacionada a um propósito que uma pessoa tem para 

fazer algo, a um interesse, uma meta. “Pode-se dizer que a motivação extrínseca é aquela que 

vem de fora, e está associada à matéria, à remuneração, ao ter”
54

. Observe em: 

 

Aluno: “MINHAS EXPECTATIVAS QUANTO AO CURSO SÃO AS MELHORES POSSÍVEIS 

NA BUSCA PELA AMPLIAÇÃO DO CONHECIMENTO E IMEDIATO EMPREGO NA 

MINHA ATUAL FUNÇÃO”.
55

 

 

O aluno tem expectativas em relação ao curso associadas à obtenção de um emprego 

melhor com o aprendizado que terá. 

 Os motivos intrínsecos serão aqueles que surgem de dentro do aluno, ou seja, seus 

interesses, suas habilidades, enquanto os extrínsecos estão ligados ao ambiente de 

aprendizagem, o que este ambiente oferece ao aluno, se há informações e ajuda suficientes 

disponíveis e como este curso oferecido irá contribuir na vida deste aluno. 

 Outros autores que desenvolveram distinções dentro do conceito de motivação foram 

Gardner e Lambert (1972). Entretanto, seus estudos se direcionaram para a motivação na 

aquisição de uma segunda língua. Apesar dos contextos dos teóricos e desta pesquisa se 

diferenciarem, os estudos dos autores muito podem contribuir para este trabalho, já que por 

estarem relacionadas também ao professor e aluno, suas teorias cabem a esse estudo das 
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interações em educação a distância, ajudando a entender as motivações prévias que os alunos 

já carregam ao iniciarem um curso em EaD. 

 Os autores apresentam dois tipos de motivação: a motivação integrativa e a motivação 

instrumental. 

 A motivação integrativa expressa o interesse do aluno em se inserir no grupo, em 

conhecer as pessoas que pertencem a esta nova cultura, no caso da EaD, pode-se associar ao 

interesse em conhecer o curso e seus participantes e também ser um entendedor do novo 

modelo de educação: 

 

Aluno: “Espero poder trocar experiências com os colegas, aproximar mais as realidades das 

nossas Escolas e me capacitar para melhor empregar o EAD”. 

 

Aluno: “Espero aprender muito neste estágio, é a primeira vez que trabalho na área de 

ensino”.
56

 

 

Já a motivação instrumental associa-se ao interesse do aluno em aprender pelas 

vantagens que pode adquirir com aquele conhecimento, como reconhecimento social e 

benefícios econômicos. No caso do curso desta pesquisa, os alunos mesmo não citando em 

suas interações, podem também se interessar pelo curso pela possibilidade de acumular pontos 

em atividades extras para progredir na carreira militar. Portanto, poderia haver um interesse 

de reconhecimento, de progressão profissional, por parte dos alunos ao se inscreverem no 

curso. 

Outra teoria que pode ser relacionada ao interesse dos alunos é a Teoria da Motivação-

Higiene de Herzberg (1966). A teoria foi sugerida como estudo em administração de 

empresas, observando a motivação de funcionários. Entretanto, suas definições cabem a esta 

pesquisa ao se pensar nos fatores que modificam o comportamento das pessoas, fatores que 

podem explicar melhor determinadas atitudes tomadas, no caso da pesquisa, pelos alunos. 

O autor distingue esses fatores em:  

 

-  Fatores Motivacionais ou Intrínsecos: 

Estão relacionados diretamente ao conteúdo do cargo e com a natureza das tarefas que o 

indivíduo executa. A motivação é baseada nas necessidades de crescimento, e seus benefícios 

aparecem em um longo período, já que a recompensa final da motivação é o crescimento 
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pessoal. Os fatores motivacionais envolvem os sentimentos de crescimento individual, de 

reconhecimento profissional e as necessidades de auto-realização. 

- Fatores Higiênicos ou Fatores Extrínsecos: 

Abrangem as condições sob os quais os trabalhos são executados. Esses fatores não levam ao 

aumento da satisfação no trabalho, mas a ausência dos mesmos é capaz de levar à 

insatisfação. Tem caráter exclusivamente preventivo, destinando-se simplesmente a evitar 

fontes de insatisfação do meio ambiente ou ameaças potenciais ao seu equilíbrio. Como 

exemplo estão os salários, os benefícios sociais, ou tipo de chefia ou supervisão, as condições 

físicas e ambientais de trabalho, as políticas e diretrizes da empresa, o clima de relações entre 

a empresa e as pessoas que nela trabalham, os regulamentos internos.  

Quadro 05: Teoria de Motivação-Higiene de Herzberg (FILHO; MEDEIROS, 2005, p.15) 

 

 Relacionando aos alunos, tem-se que os fatores motivacionais são aqueles ligados aos 

interesses dos alunos, ao propósito que o curso tem para eles, ou seja, o crescimento 

profissional que este pode lhe oferecer; enquanto os fatores higiênicos são as condições 

proporcionadas pelo curso, o ambiente disponível para o aprendizado, as informações 

disponíveis, a colaboração dos tutores. 

 Segundo Valente (2001), o aluno está motivado a aprender em dois momentos: quando 

está disposto a buscar o processo de aprendizagem; ou quando o objeto de estudo é de seu 

interesse. 

 Para se alcançar esse interesse do aluno, Portela (2012) distingue alguns fatores que 

Keller (1983) sugere poder incentivar o aluno ao aprendizado: 

interesse: do ponto de vista cognitivo, refere-se a uma resposta positiva ante um 

estímulo, baseado em alguma estrutura cognitiva preexistente que desperta e mantém a 

curiosidade do aluno; (2) relevância: requisito prévio para uma motivação contínua, ou 

seja, o aluno percebe que aquilo que lhe é apresentado no contexto docente pode ser 

importante para suas próprias necessidades pessoais; (3) expectativa: os alunos que se 

julgam capazes de realizar as diversas atividades de forma correta estarão mais 

motivados do que aqueles que consideram que fracassarão na sua realização. Dessa 

forma, estarão mais motivados os alunos que, de algum modo, atribuem ao seu próprio 

esforço o sucesso ou o fracasso da sua aprendizagem, frente aqueles que o atribuem à 

sorte, ao estado de animo do professor ou à dificuldade da tarefa; (4) recompensa, 

castigo ou resultado: as atividades cuja carga motivacional ocorre ao final denominam-se 

extrinsecamente motivadoras frente às que são intrinsecamente motivadoras.57 

 

 John Keller desenvolveu um modelo chamado de ARCS, sigla de quatro estratégias a 

serem utilizadas para o desenvolvimento da motivação do aluno: Atenção, Relevância, 

Confiança e Satisfação. 
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Para o autor, motivação “refere-se à grandeza e direção do comportamento... refere-se 

às escolhas que as pessoas fazem quanto às experiências e objetivos que abordarão ou 

evitarão, e ao nível de esforço que nisso utilizarão”
58

 

 Buscando entender seu modelo, primeiramente tem-se a estratégia da Atenção, que 

deve ser conservada ao longo das interações entre professor e aluno. O professor precisa 

manter a atenção de seus alunos durante todo o curso e, para isso, precisa conquistá-la a cada 

turno. Utiliza-se para isso alguns elementos como, por exemplo, ilustrações: 

 

Excerto 01: Tutora T2: “Olá caríssimos(as) aluno (as) ...” 

 

  

 

 

 

 

 

Em seguida tem-se a Relevância, que determina mostrar aos alunos conteúdos que lhes 

pareçam relevantes. É importante também se utilizar de ferramentas atrativas aos alunos e 

mostrar-lhes que o que eles estão aprendendo se relaciona com a vida real. Para isso, é sempre 

útil se utilizar de exemplos que envolvam situações reais e acontecimentos já vividos por eles. 

 Tem-se também a Confiança, em que se deve transmitir aos alunos uma expectativa 

boa em relação ao curso, para que eles se sintam capazes de cumprir tudo que será proposto. 

Observe um exemplo em: 

 

Tutora: “Iremos aprender muito e trocar experiências. Tenho certeza que na Seção de Ensino 

a Distância, onde chefia, contribuirá com muitas experiências”.
59

 

 Por último, tem-se a Satisfação, em que se deve mostrar aos alunos seus bons 

resultados durante as tarefas. Além disso, cabe ao professor estar sempre disposto a ajudá-lo, 

para que este aluno consiga executar suas tarefas e se sentir satisfeito com seus resultados. 

Mostrar que o aluno é competente é uma boa estratégia para se efetivar a motivação, como no 

exemplo: 
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 Interação retirada do Fórum de Apresentação Pessoal do curso de Formação de Instrutores Online. 



 

 

Excerto 18: Tutora T3: “Caros Aluno 1 e Aluno 2, parabéns pela iniciativa e proposta ! ” 

 

 Entende-se que é preciso que o tutor se utilize dessas estratégias para alcançar um bom 

resultado com os alunos. É preciso estimular as habilidades dos alunos, mostrando-os sua 

competência. 

 Para Huertas (2001), o professor desenvolve um grande papel diante da motivação dos 

alunos, 

o papel do professor, segundo Huertas (2001), não é o de influenciar o aluno quanto às suas 

habilidades, conhecimentos e atitudes, mas o de facilitar a construção por parte deles do 

processo de formação. Frente a essa idéia, o professor influenciará o aluno no 

desenvolvimento da motivação da aprendizagem. Para o autor, quanto mais consciente for o 

professor com relação a motivação, melhor será a aprendizagem de seu aluno. (KNUPPE, 

2006, p.281) 

 

 

Observando a importância do tutor, nota-se que o modelo de Keller direciona-se mais 

a este, indica estratégias que o tutor pode utilizar durante as interações para atrair seus alunos, 

diferente dos demais modelos observados anteriormente, que focam nas motivações dos 

próprios alunos, nas intenções deles em fazer determinado curso. Portanto, para a análise dos 

dados desta pesquisa, que foca-se nas estratégias dos tutores em motivar seus alunos, tem-se 

uma maior contribuição do modelo ARCS de Keller. 

 Não cabe a esta pesquisa inferir quais são as motivações intrínsecas que levaram cada 

aluno do curso analisado a se inscrever neste e a cumprir as propostas, já que estes não foram 

entrevistados durante a pesquisa, entretanto, algumas características de suas falas durante as 

interações transmitem possíveis interesses prévios por parte dos alunos e é nesse âmbito que 

se pretende observar. Além disso, pretende-se analisar as motivações extrínsecas, ou seja, 

como se dá o ambiente virtual proposto pelo curso de Formação de Instrutores Online, no que 

este ambiente facilita o aprendizado do aluno e quais as ferramentas que este lhe oferece. 

O foco desta pesquisa se dá de fato no papel do tutor, portanto, a intenção é de 

observar como os tutores se comportam em relação à motivação de seus alunos, quais as 

estratégias utilizadas por eles, por meio de suas falas e atividades propostas, tendo em vista o 

modelo ARCS de Keller (1983) e as demais teorias acerca da motivação como base.  

 

 

 

 

 

 



 

 

III. Metodologia 

 

 

 Observadas todas as mudanças sofridas pela Educação a Distância e como esta vem se 

adaptando aos avanços das novas tecnologias da informação e comunicação, coube a esta 

pesquisa o interesse de aprofundar-se nos estudos de EaD, a fim de entender melhor esta 

modalidade para, então, analisar ambientes que se inserem nesse contexto e propor técnicas 

para colaborar com o processo de aprendizagem a distância.  

 Esta pesquisa utiliza como dados fóruns de um curso a distância de Formação de 

Instrutores online, que se enquadra na terceira geração da EaD, por dialogar com diferentes 

gêneros textuais, por meio do uso de tecnologias. 

 Pretende-se observar o comportamento dos participantes presentes no curso à 

distância, verificando as estratégias utilizadas pelos tutores para aproximar os alunos às 

propostas do curso e motivá-los a cumprir todas as atividades e completar o curso. 

 Neste capítulo, apresentam-se as perguntas que se pretende responder com este 

trabalho, o contexto do qual a pesquisa se insere, os sujeitos e os procedimentos utilizados 

durante as análises. 

 

 

3.1 Perguntas da pesquisa 

 

 

Como previamente citado na Introdução deste trabalho, o objetivo geral da pesquisa é 

observar interações no contexto da EaD, focando-se no comportamento dos participantes, 

principalmente no papel do tutor, atentando-se as suas estratégias para a motivação dos alunos 

ao ensino. 

Na intenção de realizar este objetivo, esta pesquisa se questiona sobre as seguintes 

perguntas: 

 Como tutor e aluno se posicionam durante uma interação a distância? Eles 

reconhecem as regras de tomadas de turnos? 

 Os tutores e os alunos se utilizam das estratégias de uso da polidez e manutenção da 

face para interagirem um com o outro sem expor seus interlocutores e mantendo a face 

da instituição preservada? 



 

 

 O que fazem os tutores quando um aluno demonstra desânimo, falta de interesse, 

durante uma tarefa? De quais estratégias o tutor se utiliza para animar o aluno e 

motivá-lo a persistir no curso? 

 

Ao questionar-se sobre estas perguntas, entende-se que um curso a distância só é bem 

sucedido quando suas propostas são cumpridas pelos alunos e quando o número de evasão de 

alunos durante o curso não é tão significativo. Por isso, uma das hipóteses desta pesquisa é 

que as estratégias de motivação utilizadas pelos tutores são grandes aliadas à obtenção deste 

sucesso. 

 

   

3.2 Caracterização da pesquisa 

 

 

Esta pesquisa é de caráter qualitativo, em que se observa como funciona o processo da 

educação a distancia, principalmente o comportamento docente. 

Entende-se que da pesquisa qualitativa “faz parte a obtenção de dados descritivos 

mediante contato direto e interativo do pesquisador com a situação objeto de estudo”.
60

 É uma 

pesquisa que interpreta determinados fenômenos retirados de um contexto social. 

Esta pesquisa observa, com autorização prévia de sua coordenadora, interações de um 

curso de Formação de Instrutores Online de um Órgão Público Militar. Nesse curso, foram 

selecionadas interações entre tutores e alunos, retiradas de fóruns educacionais, que 

contribuem para a análise. 

No curso, desenvolvido na plataforma Moodle
61

, há diversos ambientes de interação e 

aprendizagem, como os fóruns, chats, atividades disponíveis como arquivos, vídeos e áudios. 

Este trabalho propôs utilizar interações retiradas dos fóruns por ser o ambiente em que havia 
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maior presença por parte dos alunos e também por ser o ambiente mais acessível, já que as 

interações feitas nos chats não ficam gravadas no sistema. 

 

 

3.3 Contexto da pesquisa 

 

 

O curso de Formação de Instrutores Online é realizado por um Órgão Público Militar, 

composto por duas tutoras e duas coordenadoras, com vagas limitadas para os alunos. Este 

curso inicialmente possuía 43 alunos de diferentes regiões, em que a maioria não se conhecia 

pessoalmente, nem conhecia as tutoras. Durante o desenrolar do curso, algumas evasões 

foram constatadas e diminuiu a quantidade de alunos de fato cumprindo as propostas. 

O objetivo deste curso é prover os fundamentos e técnicas para a formação de recursos 

humanos para desempenhar a função de instrutores em cursos militares à distância. Ao final 

propõe-se ter formado instrutores que saibam lidar com os ritmos individuais de cada aluno, 

que tenham se apropriado das técnicas de elaboração do material didático e das técnicas de 

avaliação. 

 A carga horária do curso foi de 60 horas, distribuídas ao longo de seis semanas. O 

curso pesquisado ocorreu no primeiro semestre do ano de 2012. 

Por questão de hierarquia e disciplina, fundamentos básicos no Órgão Militar, os 

alunos e as tutoras seguem uma ordem de patentes e devem respeitá-las entre si, independente 

dos seus papéis de aluno e tutor. Com essa norma como característica foi possível já 

denominar os alunos como aqueles que não fazem muitos questionamentos e, quando é 

preciso, são cautelosos na forma de fazê-los. 

Para acessar o curso, é preciso apenas que o aluno entre na página inicial pela internet 

e colocar login e senha, a partir de então, selecionar o curso correspondente e está inserido no 

AVA de seu curso. 

Neste curso há, como já citado, a presença de diferentes ferramentas de interação. 

Como a pesquisa se insere em fóruns, atentando-se a eles têm-se no curso os seguintes tipos: 

Fórum de Notícias; Apresentação Pessoal; Fórum Temático 1: Autonomia do Aluno; Fórum 

de Dúvidas; Espaço de interação dos grupos; Espaço de interação entre os grupos atividade 3; 

Espaço de interação para a parte prática; Dúvidas da Prática de Docência Online; Mensagem 

Final. 



 

 

O Fórum de Notícias destinava-se a avisos das tutoras sobre algum determinado 

assunto relativo ao curso, como “Bem-vindos caríssimos alunos”, “Prazo de entrega das 

atividades prorrogado”, “Encerramento do curso”. Há 36 tópicos, todos iniciados pelas 

tutoras e sem nenhuma presença de comentários por parte dos alunos.  

No Fórum de Apresentação Pessoal há apenas um tópico, em que as tutoras se 

apresentam e pedem aos alunos que façam o mesmo, na intenção de instigar a interação entre 

os participantes. 

O Fórum Temático 1: Autonomia do Aluno foi criado como uma atividade, em que os 

alunos deveriam refletir sobre algumas questões apontadas pelas tutoras. 

O Fórum de Dúvidas foi dividido em 16 tópicos destinados a solucionar questões 

vindas dos alunos, como exemplo “Como faço para visitar o AVA Laboratorial”, “Qual a 

dupla??”. 

O Espaço de Interação dos grupos é um espaço destinado a cada grupo de alunos 

formados pelas tutoras, para que eles discutissem sobre as atividades em grupo propostas. 

Cada tópico deste fórum é reservado apenas para os participantes de determinado grupo, ou 

seja, cada grupo formado tem seu próprio tópico de discussão. 

Os Fóruns de Espaço de Interação entre os grupos Atividade 3 e o Espaço de Interação 

para a Parte Prática tem o mesmo propósito que o anterior (Espaço de Interação dos grupos), 

tópicos destinados a cada grupo para discutir sobre a atividade, neste caso a atividade 3 e a 

atividade prática. 

O Fórum de Dúvidas da Prática de Docência Online é um canal para solucionar apenas 

questões acerca das práticas de docência, ou seja, todas as dificuldades com as configurações 

e ferramentas do curso, como por exemplo:  

 

Aluno: “Olá Tutora T1, não consegui postar a foto.”  

 

Aluno: “Estou tendo dificuldade para acessar o endereço do início da atividade 5”.
62

 

 

E, por fim, o Fórum de Mensagem Final é destinado à última mensagem por parte das 

tutoras para seus alunos, agradecendo o desenvolvimento do curso e desejando boa sorte a 

todos. Não houve comentários por parte dos alunos. 

 

3.4. Corpus da pesquisa 
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Esta pesquisa elegeu três fóruns em particular para a sua análise, o Fórum de 

Apresentação, o Fórum de Dúvidas e o Fórum Espaço de Interação dos Grupos. Como já 

explicado, no Fórum de Apresentação, a função é dos alunos e tutores se conhecerem, como 

se fosse um primeiro dia de aula, o Fórum de Dúvidas é destinado às perguntas que os alunos 

gostariam de fazer as tutoras, questões não resolvidas por eles sozinhos. Esse fórum, como 

dito, é subdivido em 14 tópicos, porém, esta pesquisa se inseriu em apenas dois, denominados 

pelos alunos como “Vídeos tutoriais” e “Perda do prazo”, por apresentarem maior 

ocorrência de questionamentos por parte dos alunos e soluções de problemas pelas tutoras. O 

Fórum Espaço de Interação dos Grupos é destinado à discussão de cada grupo de alunos, 

divididos pela tutora responsável, de suas propostas para cumprir a tarefa pedida. É um fórum 

dividido em dez tópicos, destinados a cada grupo de alunos. Para não tornar as análises 

repetitivas, a pesquisa observou apenas um grupo, o tópico do grupo 10. 

Foram retiradas para análises quatro interações do Fórum de Apresentação, 

observando momentos em que se parecia necessário à aparição do tutor como motivador do 

aluno, além de interações iniciadas pelas tutoras que demonstrassem algum interesse em 

chamar a atenção do seu aluno para a atividade proposta, buscando verificar as estratégias de 

motivação utilizadas pelas tutoras. 

Imagem 6: Abertura do Fórum de Apresentação do Curso de Formação de Instrutores Online. 
 

 
 



 

 

No Fórum de Dúvidas, foram retiradas três interações de cada tópico, observando 

questões feitas pelos alunos e como eram resolvidas pelas tutoras, quais estratégias elas 

utilizavam para solucionar as dúvidas, sem parecer rude e sem impor suas resoluções. 

 

 

Imagem 7: Fórum de Dúvidas do Curso de Formação de Instrutores Online. 

 

Também foram retiradas três interações das mensagens individuais que as tutoras 

mandavam aos alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

No Fórum Espaço de Interação dos Grupos, foram retiradas seis interações, 

percebendo como as tutoras agiam em momentos de evasão de alunos e como faziam para  

repreender certos erros cometidos por alguns alunos durante as tarefas, sem correr o risco de 

serem rudes ou mal interpretadas. 

  

 

agem 

Imagem 08: Ferramenta de Mensagens Individuais 



 

 

Imagem 09: Fórum Espaço de Interação dos Grupos do Curso de Formação de Instrutores Online. 

 

 

3.4 Sujeitos da pesquisa 

 

 

 No curso de Formação de Instrutores Online há duas tutoras e duas coordenadoras 

pedagógicas. As coordenadoras organizam o curso e iniciam os tópicos propondo as 

atividades, as tutoras ajudam os alunos, solucionando dúvidas e orientando-os durante as 

atividades. 

 Todas as profissionais são graduadas, as tutoras são Especialistas em Educação a 

Distância, além de uma ter Mestrado em Informática. Entre coordenadoras, uma possui oito 

anos de experiência em EaD e é Doutoranda em Educação, e a outra possui cinco anos de 

experiência em EaD e é Especialista em Gestão e Implementação da Educação a Distância.

 Os alunos são militares que exercem a função de instrutor online em outros cursos 

militares na modalidade a distância e militares que desejam uma formação para exercer a 

função futuramente. 

 É feita uma seleção, formando turmas de no máximo 50 alunos por semestre. Esse 

curso iniciou com 43 alunos. A seleção escolhe alunos que se encaixem no perfil do curso, 

 

  



 

 

não levando em consideração as patentes dos alunos. Portanto, há a presença de capitão a 

soldado neste curso analisado.  

 A finalidade do curso para os alunos, além de formá-los como instrutores, é garantir 

pontos na carreira, para futuro crescimento de posição dentro das patentes militares. 

Os alunos foram orientados pelas duas tutoras, cada tutora era responsável por um 

grupo de 21 e 22 alunos. Estes alunos não se conheciam pessoalmente e não conheciam as 

tutoras. Eram alunos de diferentes lugares e diferentes idades. 

O perfil destes alunos não é questionador, muitos procuravam estar sempre em contato 

com as tutoras, mas apenas seguiam com as propostas do curso, tirando dúvidas quando 

surgiam. Não há presença de embates e discussões mais sérias entre aluno e tutor e entre os 

próprios alunos. 

Fica evidente o cuidado e respeito que todos os participantes tinham uns com os 

outros, estando em primeiro lugar a patente daquele a quem se dirigisse. Até mesmo as tutoras 

se demonstravam mais formais com aqueles alunos que possuíam patentes superiores as delas. 

Como se verá nas análises do corpus, há um predomínio da linguagem formal e poucas 

vezes a vida pessoal do aluno é citada. 

 

 

3.5 Procedimentos de análise 

 

 

As análises foram organizadas de forma a investigar como se desenrolam as interações 

que ocorreram nos fóruns selecionados, Fórum de Apresentação, Fórum de Dúvidas e Fórum 

Espaço de Interação dos Grupos. 

 Primeiramente, procurou-se observar as interações de forma macro, percebendo as 

estratégias de motivação utilizadas de forma evidente. Então, foi preciso melhor entender 

cada determinado tipo de estratégia dentro das Teorias da Motivação para, em seguida, 

analisar de forma micro os procedimentos utilizados pelas tutoras para tentar alcançar o 

objetivo, que era a motivação dos alunos. 

Observam-se, portanto, as teorias que cercam o tema da motivação focando esta 

pesquisa nas análises das estratégias utilizadas pelos tutores para motivar seus alunos ao 

aprendizado, tendo como base a ideia que 

o comportamento do próprio professor pode influenciar positiva ou negativamente no desejo e 

na disposição do aprendiz para aprender e continuar aprendendo a língua. Outros 

pesquisadores também ressaltam a importância do papel do professor na motivação dos 



 

 

alunos e dizem que motivação é uma questão de atitude do professor. É de suma importância 

que professores inspirem seus alunos para aprender, pois acreditam que o que melhor motiva 

o aluno a aprender, continuar a aprender, perseverar e alcançar uma proficiência na língua 

alvo parece ser uma experiência positiva com o processo de ensino. Nessa perspectiva, a 

motivação deveria ser uma consequência em vez de uma causa do sucesso. É imperativo, 

portanto, que professores descubram caminhos para motivar os alunos a agir de forma a 

alcançar seus objetivos, visto que esses são seres humanos com necessidades.63 

 

Para se entender os caminhos que os tutores seguiram para motivar seus alunos, foi 

feita a análise dos dados desta pesquisa baseada em uma análise da conversa em interação 

com perspectiva da Sociolinguística Interacional e da Análise da Conversa Etnometodológica, 

utilizando-se dos conceitos de emissor e receptor, os componentes que formam uma 

interação, as mudanças de turno, enquadres e papéis sociais para contextualizar o corpus e 

entender o papel de cada participante; e da Pragmática, ao observar as interações entre os 

participantes, analisando o comportamento de ambos uns com os outros para a construção do 

curso.  

A análise de enquadres e de papéis sociais foi relevante ao perceber as possíveis 

mudanças realizadas por estes participantes dentro das interações. Foi necessário entender 

como eles se posicionavam e o que cada posicionamento poderia revelar sobre este sujeito e 

sua função dentro das interações. 

Além disso, perceber as mudanças de turno e os elementos utilizados durante a 

conversa também se fez necessário para que se pudesse responder uma das perguntas da 

pesquisa, que questiona sobre o entendimento dos participantes acerca das regras de 

posicionamento durante uma interação, para que esta ocorra de forma organizada e faça 

sentido para todos os participantes. 

Também são válidas as análises da maneira em que todos os participantes, ou seja, 

tutor e aluno, preservam suas faces e mantem a polidez, observando principalmente os 

momentos em que o tutor evita ameaças à face do aluno, colaborando para a motivação. 

Os princípios da polidez e a manutenção da face são procedimentos utilizados para 

não se impor ao aluno e não parecer grosseiro durante uma interação, por exemplo. Sendo 

assim, coube atentar a eles, já que poderiam ser estratégias que contribuem para a motivação 

do aluno, ou se usadas de forma incorreta, poderiam colaborar para a desmotivação. 
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IV. Análises do Corpus 

 

 

Ao se tratar de interação, principalmente baseada na escrita, como no caso da EaD, é 

preciso exemplificá-las, para que toda a teoria descrita acerca do tema se torne válida. Como 

dito anteriormente, essa pesquisa utiliza dados de um curso a distância, para a Formação de 

Instrutores Online. 

Esta análise se fundamenta nas teorias da Análise da Conversação, na Sociolinguística 

e na Pragmática, buscando observar, na linguagem escrita, quais as pistas de contextualização 

utilizadas pelos participantes para se manter uma boa comunicação. 

 O corpus observado teve 43 alunos inscritos no curso, entretanto, observam-se 

algumas evasões: três alunos inscritos não participaram das atividades, dois abandonaram 

durante o curso, além daqueles que deixaram atividades por fazer. 

Tendo observado diferentes cursos à distância, percebe-se que evasões são frequentes 

nesse modelo, talvez pela falta de interesse dos alunos, como também pelo não incentivo por 

parte dos tutores. E é nesse ponto que este trabalho pretende focar, ao pensar quais as 

estratégias que podem ser utilizadas pelos tutores para a motivação dos alunos em diferentes 

situações dentro de um mesmo curso. 

A fim de preservar o nome da instituição e de seus participantes, será utilizada uma 

legenda substituindo nomes de instituições e cargos dentro do órgão público, além de letras 

do alfabeto e numeração que substituirão os nomes dos participantes. 

 

Legenda: X - nomes de instituições. 

     Y – nomes de funções dentro do Órgão Público Militar. 

 

 

4.1 - A estratégia da Atenção 

 

 

 Keller (1983) desenvolveu o modelo chamado ARCS, sigla das estratégias utilizadas 

no desenvolvimento da motivação.  

 Tem-se como a primeira estratégia, a Atenção. Ela foca-se na tentativa do professor 

em atrair seus alunos, utilizando-se de ferramentas que lhes chamem a atenção para a 



 

 

atividade proposta. Para tal, podem ser utilizados o que Marcuschi (2001) denomina de 

“marcadores discursivos”
64

, ou seja, recursos verbais e não verbais utilizados durante uma 

conversa, que ajudam nas relações interpessoais e podem interferir no desenvolvimento da 

interação. 

Dentro do meio virtual, não há a presença do contato visual, portanto, alguns recursos 

como os emoticons, que seriam desenhos de rostos que representam o humor do emissor no 

momento da interação; o uso da caixa alta ou do negrito, pode representar uma maneira de 

chamar a atenção do receptor para determinado fato. 

Utilizando-se dessas estratégias, o tutor atrai o seu aluno para si, aproximando a 

relação entre eles, o que resulta também na manutenção do que Brown e Levinson (1987) 

chamam de polidez positiva, que ocorre “quando a linha de conduta estabelecida para uma 

interação face a face se baseia na intimidade, em valores compartilhados e na troca de 

elementos como a compreensão, aprovação e estima”
65

. O emissor tenta se aproximar do 

receptor e, para isso, se utiliza de estratégias que buscam a participação deste dentro da 

interação.  

 No Excerto 01, retirado de um Fórum de Apresentação Pessoal, temos como emissor 

(ou falante) a tutora T1, que se dirige aos alunos, seus receptores (ou ouvintes): 

 

Fórum Apresentação Pessoal 

Por Coordenadora T1 – segunda, 5 de março de 2012, 14:00 

 

 
A tarefa de apresentar uma definição sobre nós mesmos nem sempre é fácil. Quando 

conhecemos pessoas novas, caminhando em um parque ou na fila do cinema, geralmente 

construímos diálogos. 

 No espaço virtual, este contato se faz de maneira bem diferente.  
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Propomos, então, que nossa apresentação seja feita de maneira mais leve, divertida. 

Observem o poema de Mário Quintana: 

Auto-retrato 

No retrato que me faço 

- traço a traço - 

às vezes me pinto nuvem, 

às vezes me pinto árvore... 

às vezes me pinto coisas 

de que nem há mais lembrança... 

ou coisas que não existem 

mas que um dia existirão... 

e, desta lida, em que busco 

- pouco a pouco - 

minha semelhança, 

no final que restará? 

um desenho de criança... 

terminado por um louco! 

 

Vamos tentar? Apresentem-se aos seus colegas de curso, nos conte onde mora, sua 

formação, suas expectativas a respeito do curso e no final uma frase, um pedacinho de 

um poema ou um pedacinho de música que melhor define sua personalidade. 

Mãos à obra! 

 
EXCERTO 01 – Fórum Apresentação Pessoal 

 

Alguns elementos favorecem a construção da motivação por parte da tutora para 

incentivar os alunos a essa primeira atividade do curso. Nota-se o uso da linguagem não 

verbal, com a imagem de um boneco indicando as boas-vindas aos novos participantes.  

O uso do não verbal também pode dar pistas do que se trata a interação, já que 

costuma ser o primeiro elemento a ser observado e, antes de fazer a leitura, o aluno já 

fica familiarizado com o contexto.  

Observa-se nesse turno que a imagem aparece no início, grande e no centro, 

chamando logo a atenção de quem lê. Pode-se dizer que a utilização do não verbal está 

ligada a estratégia da Atenção (Keller, 1983), já que para chamar a atenção do aluno o 



 

 

professor deve “estimular a curiosidade pela combinação apropriada e atraente de texto e 

imagem”
66

, como o que foi feito pela tutora no turno acima. 

Também é observado o uso de uma linguagem mais informal, clara e simples 

(como em “Mãos à obra”), já que a tutora explica bem o que deseja nessa atividade, o 

que faz com que os alunos se sintam capazes de cumprir a proposta. É o que se espera na 

estratégia Confiança, também do modelo ARCS de Keller (1983), que será mais 

detalhada no decorrer da análise. 

Observando outros elementos, como o enquadre da interação, entende-se que 

“enquadre interativo de sala de aula virtual permite a interpretação do contexto. Saber o que 

está acontecendo ajuda na interpretação de suas elocuções, bem como ter o conhecimento 

prévio do tipo de situação ajuda a definir o enquadre”.
67

 Portanto, tem-se como enquadre na 

interação a apresentação pessoal, já que os participantes estão inseridos no primeiro dia de 

aula, em que ocorrem suas apresentações e expectativas em relação ao curso. A coordenadora 

também induz os alunos a buscarem seus esquemas de conhecimento, ou seja, citarem 

conhecimentos prévios acerca do tema do curso, buscarem suas noções e práticas antigas e 

relacionarem a nova experiência. 

A coordenadora permanece, durante seu turno, em seu papel social de tutora, deixando 

clara sua posição em relação ao curso. 

 Ao propor a apresentação por parte de cada participante, a coordenadora T1 sugere 

uma atividade, faz um pedido, que poderia indicar uma pressão em cima do receptor. Porém, 

ao se utilizar da frase “Vamos tentar?”, ela demonstra uma maneira de não impor aquilo 

que está sendo pedido. Ela trata a atividade como uma proposta, não uma obrigação, 

tornando-a mais leve, mais atrativa, seguindo assim, um dos princípios da polidez de 

Lakoff (1973), ao definir que para manter uma cooperação entre os participantes é 

importante não impor aquilo que deseja, é preciso dar liberdade de ação ao outro.  

 Pode-se dizer também que a coordenadora está salvando sua face defensiva, 

conceito definido por Goffman (1967) que indica que o emissor deve manter o equi líbrio 

entre salvar a sua face e a do outro. 

 Além disso, a tutora utiliza-se de verbos na primeira pessoa do plural  “Propomos, 

então, que nossa apresentação seja feita de maneira mais leve, divertida” ; “Vamos 

tentar”, permitindo a inclusão do receptor na proposta feita por ela e demonstrando que 
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ela também está incluída nesta, trazendo seu receptor para mais perto dela e da sua 

proposta. Mais uma vez ela atrai o aluno e, além disso, mantém a polidez positiva, 

promovendo a cooperação entre emissor e receptor. 

 

 

4.2 - A Cooperação e a Colaboração 

 

 

Dentro de um ambiente virtual, com o intuito de aprendizagem, é preciso que os 

participantes estejam de fato interagindo, trocando informações e contribuindo para o 

sucesso do curso. 

 Quando não há retorno por parte dos alunos, tanto no meio presencial como 

virtual, é possível que o curso proposto não atinja seus objetivos. O professor ou tutor 

passa as informações, mas necessita de um retorno, de questionamentos, participações. 

Sem os alunos envolvidos não há aprendizagem.  Assim como alunos precisam de 

respostas rápidas por parte dos professores/tutores, eles necessitam serem atendidos e, 

desta forma, estimulados a prosseguir. 

 Portanto, a cooperação e colaboração são fatores importantes dentro de um 

contexto de ensino. É preciso que os participantes se conheçam e se aproximem, para que 

facilitem na construção de um ambiente de ensino de sucesso. Todos os participantes 

possuem uma função e, para que o curso prossiga, é preciso que todas as funções sejam 

colocadas em práticas. 

 Quanto mais próximo forem alunos e alunos e tutores e alunos, mais a vontade 

ficarão para solucionar possíveis dúvidas e propor novas ideias. Como Sihler e Ferreira 

(2011) defendem,  

a construção de um ambiente virtual de aprendizagem precisa privilegiar o sentimento 

de pertencimento necessário a um contexto cooperativo e colaborativo e deve 

privilegiar um efetivo conhecimento das pessoas, que resulte em desenvolvimento de 

afinidades, o que atenuará dificuldades inerentes à aprendizagem na modalidade a 

distância. (SIHLER; FERREIRA, 2011, p.03) 

  

Também é preciso que o tutor mostre a seu aluno que ambos estão ali em busca de 

uma mesma meta, portanto, é preciso a cooperação para que esta meta seja alcançada.  

Outra ferramenta que colabora para o uso desta estratégia de cooperação é a 

aproximação entre emissor e receptor através do pronome “nós”, mostrando que ambos 

estão envolvidos, que o curso é mantido com a participação de todos.  



 

 

Ao defender um ambiente cooperativo, também se proporciona a manutenção da 

polidez positiva (Brown e Levinson, 1987), pois o emissor fará com que a face positiva 

do seu receptor seja preservada, pois estará sempre colaborando com ele, evitando um 

confronto à face. 

No excerto 02, também retirado de um Fórum de Apresentação, tem como emissor 

uma tutora (T2), que já deixa claro o seu papel social de tutora, antes mesmo de se 

apresentar, em sua primeira frase “caríssimos(as) alunos(as)”: 

 

Fórum Apresentação Pessoal 

Por Tutora T2 – terça, 6 de março de 2012, 11:57 

 

Olá caríssimos(as) aluno (as) ... 

                                           

 

... meu nome é T2, sou Cap QCO de Informática[...]. 

Professora de informática há mais de 10 anos. E desde 2006 venho me dedicando de 

forma paralela à Educação, especialmente na modalidade a distância. 

Sou duas vezes pós-graduada em EAD, a primeira pelo X e a segunda em Planejamento, 

Implementação e Gestão de EAD pela X. 

E ainda, Pós Graduada em Análise, Projeto e Gerência de Sistemas pela X, Docência 

do Ensino Superior pelo X e Segurança de TI pela X. 

Mestre em Informática, pela linha de Pesquisa de Informática, Educação e Sociedade 

no Instituto de Matemática da X. 

Tenho experiência em tutoria e coordenação de tutoria pela X. E sou Professora-tutora da 

X Online nas áreas de Projetos e de Tecnologia da Informação. 

Atualmente estou colaborando com os processos de formação de instrutores online X e 

tenho muito prazer em realizar este tipo de trabalho, especialmente porque nele 

aprendemos e ensinamos com total sinergia. 

 



 

 

Quero iniciar colocando alguns itens de meu interesse, são eles:  

O que eu gosto ? 

Adoro passear com a família, praia, música, dormir, ler, viver a vida intensamente. Além 

disso, tenho buscado o equilíbrio físico, mental e espiritual.  

 

Se posso lhe dar uma dica ? Claro ! 

Crie a oportunidade! 

"Os sonhos materializados hoje foram iniciados pelas oportunidades do passado". Pense 

nisso. 

 

Minhas expectativas ? 

Simples, creio que ao longo desta jornada de aprendizagem, iremos aprender muito e o 

melhor juntos. 

Vamos então para o novo desafio – R 1-2012 ! 

 

Eu estou preparada e vocês ? 

Sejam Bem Vindos! 

Cap T2 
EXCERTO 02 – Fórum Apresentação Pessoal 

 

Como forma de motivação, a tutora T2 explicita uma expectativa: “iremos 

aprender muito e o melhor juntos”, mostrando que todos os alunos são importantes para 

o grupo, que eles precisam trabalhar como coletivo. Desta forma, ela contribui a motivá -

los a interagir com seus colegas de curso, desenvolvendo aqui a cooperação e 

colaboração entre os participantes. 

A tutora mostra toda sua experiência educacional e profissional, entretanto, não se 

utiliza desta para se destacar ou se sentir superior. Ela parece acreditar em um estudo 

sempre colaborativo, mesmo sendo ela a tutora (“tenho muito prazer em realizar este 

tipo de trabalho, especialmente porque nele aprendemos e ensinamos com total 

sinergia”). 

Além disso, ela lança um desafio: “eu estou preparada e vocês?”, o que é uma 

boa estratégia levando em consideração o contexto em que está inserido o corpus, ou 

seja, um contexto militar, em que existe competição e busca pela perfeição nas tarefas 

propostas. E confirma o que Sihler e Ferreira (2011) afirmam, que na EaD, “o professor 



 

 

distribuidor de informações é substituído por um professor provocador, dinamizador e 

orientador da construção do conhecimento do aluno e da sua autoaprendizagem”.
68

  

 A tutora também se utiliza da linguagem não verbal, com um desenho de uma 

escada e um tapete vermelho, atraindo os alunos a entender previamente a sua intenção 

de dar boas vindas, associando mais uma vez texto e imagem, chamando a atenção dos 

alunos, atraindo-os, como propõe Keller (1983) em sua estratégia da Atenção.  

 O enquadre neste turno permanece o de apresentação pessoal, já que se inicia 

como “meu nome e T2, sou Cap QCO de Informática...”. Entretanto, a partir deste turno, 

ele não surge mais como um pedido, mas passa a ser de fato o momento das 

apresentações de cada participante. 

  Esta tutora já se utiliza de uma linguagem mais formal, deixando ao final do seu 

turno como deseja ser tratada, “Cap T2”, pela sua patente dentro da instituição. Nesse 

momento, percebe-se que a tutora deseja que seja utilizado certo grau de cordialidade 

dentro das interações, já que o curso ocorre dentro de um órgão militar, em que as 

diferenças de patentes devem ser levadas em consideração no momento da escolha da 

linguagem, do tipo de vocabulário, do tom, independente dos papéis sociais de tutor e 

aluno. Neste ambiente, o papel social do militar é mais relevante. Portanto, como Souza 

(2011) descreve  

para decidir o tipo e grau de polidez que será utilizado, o falante deve levar em 

consideração a distância social que o separa do ouvinte, a relação de poder entre ambos 

e o grau de imposição daquele ato de fala em questão, o que deve ser considerado na 

interação. (SOUZA, 2011, p.3) 

 

A partir de palavras técnicas utilizadas pela tutora, como “Cap”, “R 1-2012”, 

pode-se inferir a identidade desse grupo presente nas interações. Esses indicadores 

mostram que os participantes pertencem a um mesmo grupo social e, com isso, teriam um 

grau maior de proximidade, dispensando a formalidade. Entretanto, como já dito, essas 

interações pertencem a um curso militar, portanto, as palavras técnicas utilizadas, neste 

caso, lembram aos participantes que é preciso utilizar-se da formalidade, levando em 

consideração a hierarquia de suas patentes. 

 

 

4.3 - A estratégia da Satisfação 
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 Pensando mais uma vez no modelo ARCS de John Keller (1983), outra estratégia 

definida por ele seria a da Satisfação. Nesta estratégia, cabe ao tutor incentivar o seu 

aluno dando-lhe respostas positivas a cada conclusão de uma atividade.  

 É importante que o aluno se sinta satisfeito com seus resultados para que ele tenha 

anseio de prosseguir no curso. Para isso, o tutor também pode colaborar estando sempre à 

disposição dos alunos para qualquer eventual ajuda. É preciso se mostrar sempre disposto 

a colaborar com o aluno. 

 Também é importante que a resposta do tutor às dúvidas dos alunos seja feita de 

forma imediata, que não demore a ponto do aluno desistir de uma tarefa por não entendê-

la. 

 No Excerto 03, tem-se como emissor o aluno A1, que assim como alguns de seus 

colegas de curso, inicia a sua fala como militar, narrando sua vida profissional, para em 

seguida mostrar o seu papel de civil, contando informações mais pessoais e, nesse 

momento, utiliza-se de expressões mais informais, como “sou fã de um corridão”. 

Portanto, esse aluno permanece com o enquadre de apresentação pessoal, buscando 

também seus esquemas de conhecimento: 

 

Fórum Apresentação Pessoal 

Por Aluno A1 – terça, 6 de março de 2012, 15:23 

 

 

Boa tarde a todos os amigos! 

Sou o Capitão de Intendência A1, da [...]. 

Possuo os cursos de Intendência X e CAO de Intendência.  

Já passei pelo 1° Y - RJ, (1999-2002), Y-RJ (2003-2007), 2° B Log L - Campinas (2008-

2010) e, atualmente, estou na Y, novamente, desde 2011. 

As funções por mim já exercidas foram a de Y, gestor do Depósito de Material de Classe 

II no X, Instrutor e Comandante de Pelotão do X, Comandante de Companhia no 2° B 

Log L e, nesse exato momento, instrutor do X. 

Sou fã informática e tecnologia e procuro acompanhar os principais lançamentos 

mundiais em "gadjets"... 

Também sou fã de um corridão todo santo dia e uma boa praia, para espantar os "maus 

espíritos"...rs 

Espero adquirir excelentes experiências aqui no R para "quebrar meu gelo" acadêmico, 

pretendo desenferrujar essa máquina e abrir os horizontes...  

 

 

 

Finalizando, desejo a todos um excelente estágio, contem comigo no que for possível e 

espero contar com todos os senhores nas dúvidas que com certeza irão surgir. 

 



 

 

Abraços a todos 

 
EXCERTO 03 – Fórum Apresentação Pessoal 

 

Este aluno tem o seu turno como resposta ao primeiro turno da Coordenadora T1, 

portanto esta é sua ouvinte ratificada, ou seja, a quem ele se dirige diretamente, 

entretanto seu turno também é destinado aos demais participantes, como se pode observar 

em “Boa tarde a todos os amigos!”. 

Pode inferir que aluno A1 demonstra motivação própria, tendo um interesse prévio 

pelo curso e uma expectativa, quando ele diz em “Espero adquirir excelentes 

experiências aqui no R para „quebrar meu gelo‟ acadêmico, pretendo desenferrujar essa 

máquina e abrir os horizontes...”. Sua motivação pode ser associada à motivação 

extrínseca definida por Huertas (2001), quando o aluno se interessa pelo curso pela 

possibilidade de conquistar um propósito, uma meta.  

O aluno introduz um desejo e indica que precisa ser ajudado, motivado, para que 

se sinta preparado a cumprir as tarefas do curso. É importante pensar que algumas 

situações dificultam o sucesso nos cursos, como:  

dificuldade de acesso à internet ou falta de conhecimento para usá-la; percepção de que 

os limites pessoais estão sendo rompidos pela quantidade da troca de informações que 

ocorre on-line; sentimentos de desconforto com a ausência de sinais visuais e auditivos; 

exigências do trabalho e/ou da família que afetam o tempo para dedicar ao curso; falta 

de autonomia para trabalhar, a qual gera a necessidade de mais assistência do tutor e 

impacta na capacidade de envolvimento nas discussões e atividades colaborativas; 

sentimento de não ser ouvido. (SIHLER; FERREIRA, 2011, p.05) 

 

 Logo, é preciso atenção dos tutores a essas dificuldades, para que sejam feitas as 

motivações e estímulos necessários, dando condições aos alunos a superarem suas 

dificuldades e a interagirem da melhor maneira. 

 Nesses momentos, é preciso dar ênfase a estratégia de Satisfação do modelo de 

Keller (1983), fornecendo ajuda imediata a qualquer solicitação. 

 É preciso que o tutor sempre passe para o aluno seus bons resultados, 

comprovando que suas metas foram alcançadas com sucesso. 

 Observa-se neste turno, o uso também de uma linguagem mais informal, como em 

“corridão” e “quebrar meu gelo”. O uso dessa linguagem pode ser uma técnica de 

deixar seu receptor mais a vontade, uma forma de aproximação entre os participantes, 

não confrontando a face de nenhum receptor. 

 

 

4.4 – A estratégia da Confiança 



 

 

Outra estratégia definida por Keller (1983) é a da Confiança. Esta proposta sugere 

que o tutor transmita a seus alunos o que ocorrerá durante as aulas, mostrando a eles 

como o curso, no caso da pesquisa, se dará, dividindo as expectativas e intenções de cada 

participante. 

 A ideia é que se transmita desde o início do curso proposto uma boa expectativa, 

mostrando o que de bom o curso tem a oferecer para os participantes e como eles podem 

melhor aproveitá-lo. 

 Também como ferramenta colaborando com esta estratégia, tem-se a ajuda 

imediata do professor ao aluno, transmitindo, além de sua colaboração na parte de 

aprendizagem, pensamentos positivos para que o aluno se sinta confiante na tarefa a que 

se propôs, sem medo de continuar. 

 Outra ferramenta que contribui para a confiança do aluno é a utilização das 

máximas de Leech (1983). O autor estabeleceu algumas máximas para a polidez, 

entretanto, em estudo recente (2005), por acreditar que o termo “máximas” poderia ter 

sido mal compreendido, o autor propôs que as máximas fossem repensadas, e sugeriu um 

único termo compreendendo todas elas, “Grande Estratégia de Polidez”, “assim, a teoria 

pragmática acerca da polidez englobaria todas as situações comunicativas irrestritamente, 

com poucas ramificações”
69

. 

 Dessa forma, contribuindo para se pensar na estratégia da Confiança, têm-se as 

definições de polidez-pos e polidez-neg, sugeridas por Leech (2005). A polidez-pos 

sugere que o emissor seja prestativo com o receptor, aumentando sua autoestima; 

enquanto a polidez-neg sugere que o emissor evite uma linguagem agressiva, que induza 

uma imposição ao receptor. 

 Portanto, quando o emissor se utiliza dessas definições, principalmente, no caso 

do tutor, o uso da polidez-pos, ao tentar sempre agradar seu aluno, elogiando-o, 

oferecendo-lhe algo, ele estimula a Confiança deste aluno, que se sente motivado a 

prosseguir. O aluno sente que é capaz e que se precisar de alguma ajuda, tem a quem 

recorrer.  

 Ainda no Fórum de Apresentação, tem-se o Excerto 04, da tutora T3 como 

emissora e o aluno A1 como receptor. A tutora, nesse momento, se enquadra as boas 

vindas: 
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Fórum Apresentação Pessoal 

Por Tutora T3 – quarta, 7 de março de 2012, 11:23 

 

Bem- Vindo ! Cap A1 ! 

 

Estaremos juntos nesta caminhada ! 

 

Tenho certeza que você vai achar fascinante, já que é fã de tecnologias e está atento as 

novidades. 

Abçs 

T3. 
EXCERTO 04 – Fórum de Apresentação Pessoal 

 

A tutora se dirige ao aluno A1, portanto seu ouvinte ratificado neste momento. Ela 

não permanece no enquadre de apresentação pessoal, neste momento, ela está 

recepcionando o aluno, como fica evidente com o uso da expressão “Bem-vindo”. 

Esse turno não é mais a resposta ao primeiro turno como os demais, não segue o 

esquema pergunta/resposta. Ele foi inserido como um comentário ao turno anterior, 

quebrando a sequencialidade existente. 

A tutora se utiliza da linguagem não verbal (emoticon sorrindo) para demonstrar a 

sua satisfação em ter o aluno no curso e o motiva utilizando-se das características que ele 

próprio usou para se apresentar, “Tenho certeza que você vai achar fascinante, já que é 

fã de tecnologias e está atento as novidades” . Ela reforça os interesses do aluno, para 

mostrar-lhe que são relevantes ao curso e que ele vai conseguir desenvolver tudo que já 

almeja, contribuindo, assim, para o aumento da confiança (modelo ARCS, Keller, 1983) 

deste aluno e também ajudando a “construir nos alunos uma expectativa positiva quanto 

ao sucesso na aprendizagem”
70

. 

A tutora se esforça para agradar o aluno, incentivando-o a partir do que ele já 

gosta de fazer. O que Leech definiu como polidez-pos se encaixa ao pensar que ao 

agradar o aluno, a tutora ao mesmo tempo evita ameaças a face dele, fazendo com que se 

sinta mais a vontade e seja mais atraente sua permanência no curso.  

A tutora demonstra ao aluno que ambos possuem a mesma meta, que ela está ali 

para cooperar com ele (“Estaremos juntos nesta caminhada”). A polidez positiva é 
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mantida, havendo a manutenção da face positiva do primeiro emissor, o aluno, por parte 

da tutora. 

A tutora também se utiliza de verbo na primeira pessoa do plural “Estaremos 

juntos nesta caminhada”, promovendo uma aproximação entre ela e o aluno, como 

define Valério (2003), “ao utilizar esse recurso, o falante traz seu interlocutor para perto 

de si e de seu discurso”, desenvolvendo, desta forma, a manutenção da polidez positiva. 

 

 

4.5 - Estratégias que impeçam a desmotivação 

 

O papel do tutor é motivar o aluno desde o início do curso, não deixando que ele 

desanime no decorrer deste. Entretanto, como observado no início deste capítulo, o curso 

de Formação de Instrutores analisado teve 43 inscritos, sendo que alguns alunos se 

evadiram. Portanto, é preciso pensar não só em estratégias para o aluno sempre se manter 

motivado, como também pensar em como atrair um aluno que já não está cumprindo 

todas as tarefas, que não permanece assíduo durante o curso. Por isso, após explicar as 

teorias mais utilizadas do modelo ARCS, esta análise abordará também estratégias acerca 

da desmotivação e de como ajudar a recuperar o interesse dos alunos. 

Neste curso, dois alunos não cumpriram nenhuma tarefa e oito alunos deixaram de 

cumprir algumas ao decorrer. Como não deixar esses alunos abandonarem de vez o curso 

como os dois primeiros? Como motivá-los a cumprir as tarefas seguintes? Perguntas que 

devem ser feitas pelos tutores, buscando soluções para a diminuição da evasão e para a 

motivação dos alunos desinteressados. 

Observando todos os ambientes do curso, buscou-se encontrar essas respostas nas 

mensagens que as tutoras trocam de forma individual e diretamente apenas para um 

aluno, ou seja, trocas de turnos entre apenas dois participantes.  

Primeiramente, têm-se mensagens motivadoras, parabenizando-os e motivando-os: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Mensagens individuais 

 Por Coordenadora - 18 de abril, 15:29 

 

 

 

 

 

 

EXCERTO 05 – Mensagem Individual 

 

 

A tutora demonstra seu agradecimento ao aluno em “Mais uma vez, muito 

obrigada”, demonstrando o quanto ele foi útil com a sua informação. 

Este turno é uma resposta a uma informação dada previamente pelo aluno. Tem-se 

como enquadre o agradecimento, evidenciado pela palavra “obrigada”.  

Outra mensagem motivadora encontra-se em: 

 

Mensagens individuais 

Por Coordenadora - 26 de abril, 15:37 

 

 

 

 

 

 

 

EXCERTO 06 – Mensagem Individual 

 

 

A tutora responde ao aluno com muitos elogios, “Parabéns pela excelente gestão 

do tempo e do conhecimento apresentada!”, “A sua motivação encanta a toda esta equipe de 

docentes”. É, pois, um caso de polidez-pos (Leech, 2005), que busca definir a estratégia 

utilizada para a manutenção da face positiva, através de elogios ao receptor, para assim 

agradar-lhe e aproximar-lhe. Portanto, pode-se dizer que a tutora estabelece um enquadre de 

parabenizar o aluno. 

A tutora também se coloca a disposição do aluno para qualquer eventual ajuda, 

mostrando que eles são uma equipe, atraindo o seu aluno para próximo, para que ele continue 

Olá, Cap, boa tarde, tudo bem? 

Obrigada pela informação sobre os arquivos em pdf. 

Verifiquei que eles estavam ocultos para os estudantes. 

Mais uma vez, muito obrigada. 

Abraços,  

Tutora. 

 

Olá Cap, boa tarde. 

Já tomei ciência do seu planejamento. 

Parabéns pela excelente gestão do tempo e do conhecimento apresentada! 

A sua motivação encanta a toda esta equipe de docentes. 

Saiba que o senhor não estará só para realizar esta etapa do curso. 

Conto conosco! 

Estou lançando, neste exato momento, o seu feedback desta atividade (plano de aula). O 

senhor receberá as considerações ainda hoje,  combinado? 

Abraços, 

Tutora. 

 



 

 

colaborando e participando, “Saiba que o senhor não estará só para realizar esta etapa do 

curso. Conto conosco!”. 

Observando diretamente os alunos que deixaram atividades por fazer, encontrou-

se esta mensagem motivadora: 

 

Mensagens individuais 

Por Coordenadora - 13 de abril, 09:34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXCERTO 07 – Mensagem individual 

 

 

Neste fragmento observa-se como estimular o aluno quando este já aparenta 

possível desinteresse. Logo, verificaram-se algumas ferramentas que podem ser usadas 

para atrair novamente o aluno ao curso proposto. 

O enquadre neste turno é o de questionamento, o que está sendo realizado é a 

busca pelos motivos da ausência do aluno nas atividades do curso.  

A tutora gostaria de saber o motivo do afastamento do aluno, mas interage de 

forma a não parecer rude, minimizando sua imposição, iniciando sua fala com “Me 

coloco à disposição para conversar com o sr sobre o motivo pelo qual ultrapassa de 15 dias 

sem acessar o ambiente do X”. A tutora mostra sua preocupação com a vaga que está sendo 

ocupada sem a participação efetiva no curso como uma maneira de justificar-se por estar 

tendo esta conversa. 

 No fim, a tutora se mostra disponível ao aluno, para que ele prossiga com o curso, 

podendo sempre contar com a ajuda dela para o que estiver desestimulando ele:. “Estamos às 

ordens, certo?”. 

Olá Cel, bom dia, tudo bem?  

Me coloco à disposição para conversar com o sr sobre o motivo pelo qual ultrapassa de 15 dias 

sem acessar o ambiente do X. 

Cel, como as vagas para este curso são muito concorridas, tivemos que indeferir 68 pedidos 

para fechar esta turma com o máximo de 40 alunos, portanto, ficamos preocupadas quando não 

obtemos retorno de um aluno que está ocupando uma vaga no curso, porém, não realiza 

estudos e atividades didáticas propostos. 

A nossa preocupação se dá pelo fato de que o nosso objetivo maior é de que este curso seja 

uma via de mão dupla para a construção do conhecimento coletivo dentro do nosso X. 

Em breve lançaremos a “Comunidade de Prática do X”, um site onde todos que participaram 

do X poderão socializar conhecimentos sobre sua prática docente e experiências. 

Estamos às ordens, certo? 

Abraços, 

Tutora. 



 

 

 Observa-se, portanto, que as ferramentas utilizadas pela tutora nesse turno foram a 

caracterização do problema, justificando sua preocupação (“[...] o motivo pelo qual 

ultrapassa de 15 dias sem acessar o ambiente do X.”; “A nossa preocupação se dá pelo fato 

de que o nosso objetivo maior é de que este curso seja uma via de mão dupla para a 

construção do conhecimento coletivo dentro do nosso X”.), em seguida, uma proposta de 

solução ao problema (“Em breve lançaremos a “Comunidade de Prática do X”, um site onde 

todos que participaram do X poderão socializar conhecimentos sobre sua prática docente e 

experiências”) e, no fim, uma oferta de ajuda ao receptor (“Estamos às ordens, certo?”). 

Essas estratégias utilizadas atuam de maneira a não atingir a face do aluno, é o 

que Brown e Levinson (1987) chamam de manutenção da polidez negativa, ou seja, 

formas de não confrontar a face do receptor, não ameaçando também a do emissor. 

Associa-se também ao conceito de polidez-neg de Leech (2005), em que se é preciso 

evitar uma linguagem agressiva para não atingir a face do outro, salvando também, dessa 

forma, a sua face defensiva (Goffman, 1967). 

 As próximas interações são retiradas de um Fórum de Dúvidas. Têm-se, 

primeiramente, como emissor o Aluno A2 e receptores, as tutoras. Em seguida, a situação 

se inverte, de forma que ao responder a dúvida do aluno, a tutora se torna a emissora e o 

aluno, o receptor. Portanto, as interações são direcionadas a receptores específicos, 

seguindo uma sequencia de perguntas/respostas. 

  

Fórum de Dúvidas – Tópico Vídeos Tutoriais 

Por Aluno A2 – terça, 03 de abril de 2012, 23:21 

 

Boa noite, professoras. 

Tentei baixar os vídeos tutoriais e apareceu a mensagem "você não tem permissão para 

gerenciar arquivos". 

Podem verificar para mim? 

Grato 
 

EXCERTO 08 – Fórum de Dúvidas – Tópico Vídeos Tutoriais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Caro aluno A2, 

Obrigada pela informação, problema detectado, solução vindo a caminho. 

 

Por favor, se possível realize novo teste na tarde de hoje.  

 

Grata, 

Cap T2. 

 
EXCERTO 09 – Fórum de Dúvidas – Tópico Vídeos Tutoriais 

 

No Excerto 08, o aluno indica um problema que teve e, em seguida, faz um pedido às 

tutoras: “Podem verificar para mim?”, demonstrando-se muito cuidadoso a maneira de se 

dirigir a elas, pois logo a seguir já deixa seu agradecimento antes mesmo de ser atendido: 

“Grato”. 

É importante aqui observar se o ambiente de trabalho e os materiais oferecidos aos 

alunos e tutores são fáceis e claros de serem utilizados. Associando a Teoria da Motivação-

Higiene de Herzberg (1966), entende-se que as condições de trabalho dadas aos participantes 

influenciam na motivação destes. Portanto, ao surgir uma dúvida em relação a uma ferramenta 

do ambiente de aprendizagem do curso, é preciso atestar se essa e as demais ferramentas estão 

sendo entendidas pelos alunos e, assim, utilizadas com a frequência esperada. 

Fatores Higiênicos, ou seja, as condições de como o trabalho é executado, aumentam a 

satisfação dos participantes por este trabalho, assim como podem causar o efeito contrário. E 

é, então, um fator que deve ser observado para que não seja uma causa de desinteresse dos 

alunos. 

A tutora deixa sua resposta no Excerto 09, confirmando que havia mesmo um 

problema. Observa-se que ela destaca o seu agradecimento pela informação do aluno, 

utilizando se da ferramenta negrito (“Obrigada pela informação”), podendo estar 

mostrando a ele que sua colaboração foi importante e, que suas dúvidas, devem mesmo ser 

questionadas.  

Logo, tem-se no Excerto 08 um enquadre de dúvidas e, em seguida, no Excerto 09, um 

enquadre de agradecimento, pelo aluno ter compartilhado o problema. 

Fórum de Dúvidas – Tópico Vídeos Tutoriais 

Por Tutora T2 – quarta, 04 de abril de 2012, 10:40 



 

 

É notável também que a tutora não demorou muito tempo para postar sua resposta ao 

aluno, já que ele interagiu à noite e teve sua solicitação atendida logo pela manhã do dia 

seguinte, demonstrando interesse em solucionar o problema rapidamente e, assim, o aluno 

poderia ficar satisfeito com o procedimento e não desanimar diante do problema. 

Utiliza-se em seu turno também exemplo de polidez (Lakoff, 1973), tentando não 

impor e parecendo dar liberdade de ação ao aluno, como em “Se possível realize novo teste”. 

O uso do “se” pode indicar a diminuição de uma ordem, ou seja, a ordem é feita de forma 

indireta, para não atingir a face do primeiro emissor, o aluno. Também nesse caso, o conceito 

de polidez-neg de Leech (2005) poderia explicar essa estratégia. 

Como estas interações se situam em um fórum de dúvidas, é preciso atentar-se que o 

aluno com dúvidas, aquele que não consegue prosseguir, poderia ficar desmotivado com o 

curso. Logo, neste tipo de fórum, se espera também encontrar algumas estratégias por parte 

dos tutores que evitem essa desmotivação. 

É o que se observa na tutora seguinte (T3) que se direciona ao aluno A2: 

 

Fórum de Dúvidas – Tópico Vídeos Tutoriais 

Por Tutora T3 – quarta, 04 de abril de 2012, 11:07 

 

Caro aluno A2, bom dia. 

 

Informo que o problema já foi solucionado. Favor acessar os vídeos tutoriais, já estão 

disponíveis. 

 

Qualquer problema pode contar com suas docentes online.  

 

Abraços, 

Tutora T3 
EXCERTO 10 – Fórum de Dúvidas – Tópico Vídeos Tutoriais 

 

A tutora T3 se enquadra em solucionar o problema, indicando ao aluno o que este deve 

fazer (“Informo que o problema já foi solucionado. Favor acessar os vídeos tutoriais, já 

estão disponíveis.”) Ela lhe informa a solução 27 minutos após a resposta da tutora T2, 

mostrando a ele que já pode seguir com suas tarefas do curso e ainda motiva-o a procurar 

sempre por elas em qualquer situação de dúvidas, “Qualquer problema pode contar com suas 

docentes online”. É possível perceber que as estratégias de Keller (1983) se encaixam a essa 

situação, pois as tutoras dão toda a atenção necessária à dúvida do aluno (“Informo que o 

problema já foi solucionado”), além de estimular a confiança dele em questionar, mostrando 

que suas indagações foram relevantes (“Obrigada pela informação”). 



 

 

Outro ponto observado é que as tutoras mantêm a linguagem previamente indicada 

pelo aluno, ou seja, o aluno inicia a interação utilizando-se da linguagem formal (“Boa 

noite”; “Grato”), e ela é assim seguida pelas tutoras (“Caro”; “Grata”; “Bom dia”), 

deixando que ele guie a dinâmica da conversa da maneira que se sinta mais confortável.  

 

 

4.6 – Estratégias para estimular o interesse do aluno 

 

 

 Também é importante perceber quais as estratégias que podem de fato estimular o 

interesse do aluno a prosseguir no curso. 

 No Excerto 11, o emissor é o aluno A3 se direcionando as tutoras, já que perdeu um 

prazo em umas das tarefas e está na dúvida de como deve prosseguir:  

 

Fórum de Dúvidas – Tópico Perda do Prazo 

Por Aluno A3 – quarta, 28 de março de 2012, 18:46 

 

Perdi o prazo para a escolha do grupo. 

Gostaria de saber qual o procedimento agora? 

 
EXCERTO 11 – Fórum de Dúvidas  - Tópico Perda do Prazo 

 

 

 

Fórum de Dúvidas – Tópico Perda do Prazo 

Por Tutora T3 – quarta, 28 de março de 2012, 19:26 

 

Caro A3, boa noite. 

 

Você será alocado em um grupo. 

Abraços, 

Tutora T3 

EXCERTO 12 – Fórum de Dúvidas – Tópico Perda do Prazo 

 

 

Menos de meia hora depois, a tutora já se torna a emissora da interação, se 

enquadrando na resolução do problema, “Você será alocado em um grupo”. Ela mostra que já 

tem uma solução para o seu caso e que logo ele será resolvido. 

Seu turno é uma resposta ao pedido do aluno, portanto, os turnos seguem uma 

sequencia de pedido/resposta, inseridos em enquadres de dúvida e solução. 



 

 

No Excerto 13, tem-se como emissor a tutora T2, que interfere na conversa para 

mostrar ao aluno que o seu problema já foi resolvido. 

 

Fórum de Dúvidas – Tópico Perda do Prazo 

Por Tutora T2 – quinta, 29 de março de 2012, 11:15 

Na realidade já foi alocado! O grupo dele é o de número 04. 

Esperamos por você A3 . 

Um abraço. 

 

Cap T2. 

 

EXCERTO 13 – Fórum de Dúvidas – Tópico Perda de Prazo 

 

 Ela insere um novo turno entre as sequencias do aluno A3 e a tutora T3, participando 

da interação, apesar desta não ter sido direcionada a ela. 

 Quando expressa “Na realidade já foi alocado!”, ela se utiliza de um ponto de 

exclamação, podendo indicar entusiasmo por ter resolvido a questão rapidamente e tentando 

entusiasmar o aluno também, estimulando a confiança do aluno em prosseguir com o curso.  

Além disso, ela se utiliza de letras coloridas e a frase “Esperamos por você A3” em 

negrito e com a presença de um emoticon ao lado.  

Tudo pode se relacionar com a teoria de Keller (1983), quando se trata de estimular o 

interesse do aluno, chamar a Atenção dele, já que o aluno apresenta “uma resposta positiva 

ante um estímulo, baseado em alguma estrutura cognitiva preexistente que desperta e mantém 

a curiosidade”
71

, deixando-o envolvido com aquilo que o atrai; também não o deixa perder 

sua Confiança, sabendo que sua dúvida será logo solucionada; e o deixa com Satisfação, por 

ser logo alocado em um grupo e poder seguir adiante com a tarefa.  

 

 

4.7 Repreender os alunos sem ameaças à face 

 

 

Existem situações em que os tutores precisam ser mais firmes, necessitam que o aluno 

esteja mais envolvido com a proposta e que siga suas considerações. Entretanto, os tutores 
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precisam evitar ser rudes, evitar impor suas observações. Alunos intimidados não se sentem a 

vontade de questionar e, dessa forma, podem desanimar das tarefas que tiverem mais 

dificuldades e, com o tempo, irem abandonando o curso. 

É necessário, portanto, atos que não ameacem a face do aluno. Um dos conceitos que 

poderia se relacionar a esta não imposição, seria a polidez-neg definida por Leech (2005), que 

defende a maneira de tratar o receptor sem uso de grosseria, sem impor uma ordem. Também 

o conceito de polidez negativa, quando o emissor não deseja se comprometer atingindo a face 

do receptor. 

A seguir, há seis excertos retirados do Fórum de Espaço de Interação dos Grupos, em 

que as tutoras enfrentam o conflito de precisar alertar seus alunos de algo incorreto: 

 

Fórum de Espaço de Interação dos Grupos – Tópico Grupo 10 

Por Coordenadora T4 – segunda, 19 de março de 2012, 10:49 

Senhores alunos, 

utilizem este espaço para trocar idéias, experiências e conhecimentos para ajudar a Profa T3 a 

sanar as dúvidas dela.  

Membros do Grupo X: 

Aluno A4, Aluno A5, Aluno A6 e Aluno A7. 

EXCERTO 14 – Fórum Espaço de Interação dos Grupos – Tópico Grupo 10 

 

 

No Excerto 14, a coordenadora abre o fórum, indicando que aquele espaço pertence a 

determinado grupo de alunos, para a discussão da tarefa proposta. Nele, eles devem interagir 

uns com os outros e com a sua tutora responsável. 

A partir desse momento, os participantes irão se enquadrar em uma discussão de 

grupo, em que seus papéis sociais serão constantemente de alunos tentando cumprir a tarefa 

proposta. 

No Excerto 14, a coordenadora T4 se utiliza de uma ironia, podendo demonstrar aos 

alunos que não só eles, mas que as tutoras também aprendem com o curso, que ali é um 

ambiente de cooperação (“Utilizem este espaço para trocar idéias, experiências e 

conhecimentos para ajudar a Profa T3 a sanar as dúvidas dela”). Ao final de sua fala, se 

utiliza de um emoticon que poderia refletir o gesto que gostaria de fazer se estivesse em uma 

interação face a face. 

 

 

 

 



 

 

Fórum de Espaço de Interação dos Grupos – Tópico Grupo 10 
Por Tutora T3 – terça, 20 de março de 2012, 12:50 

 

Olá caros alunos !  

 

Estou esperando vocês ! 

 

Participem !  

 

Vamos lá !  

Abraços. 

Tutora T3 
EXCERTO 15 - Fórum Espaço de Interação dos Grupos – Tópico Grupo 10 

 

No Excerto 15, tem-se a coordenadora T3 como emissora. Ela se dirige aos alunos 

(seus receptores), motivando-os a utilizar de fato aquele espaço. Ela faz afirmações 

repetitivas, podendo entender que quer enfatizar o fato de ser importante para os alunos 

participarem: “Estou esperando vocês! Participem! Vamos lá!” 

Ela se enquadra em incentivar seus alunos. Utiliza-se de muitos emoticons e de 

exclamações demonstrando seu entusiasmo em convidá-los a participar das atividades.  

 

Fórum de Espaço de Interação dos Grupos – Tópico Grupo 10 

Por Aluno A4 – quarta, 21 de março de 2012, 00:08 

 

Mensagem ao grupo X.......... Boa noite 

estive hoje dando uma olhada nos vídeos ( Ytube) e achei um de título " A Vantagens da 

EAD" bastante interessante para colocar no trabalho.... o que Vcs acham. 

Aluno A4 

 

EXCERTO 16 - Fórum Espaço de Interação dos Grupos – Tópico Grupo 10 

 

Fórum de Espaço de Interação dos Grupos – Tópico Grupo 10 

Por Aluno A5 – quarta, 21 de março de 2012, 10:27 

Caro Aluno A4, 

   Seria esse o vídeo: "http://www.youtube.com/watch?v=FSoUj4dmj44", se for acho 

interessante ser colocado na atividade. 

   Uma outra sugestão seria criarmos uma apostila para servir de material didatico. Pra fins 

demonstrativos. 

   Abraço. 

Aluno A5 

EXCERTO 17 - Fórum Espaço de Interação dos Grupos – Tópico Grupo 10 

http://ebaula.ensino.eb.br/mod/forum/discuss.php?d=47164
http://www.youtube.com/watch?v=FSoUj4dmj44


 

 

Os Excertos 16 e 17 foram retirados para mostrar a participação de dois alunos 

naquele espaço. Estes de fato se interessaram na tarefa e estavam utilizando o fórum para 

trocar ideias. Um se preocupou com a opinião do outro, transmitindo suas pretensões sobre a 

tarefa e esperando as colocações dos outros participantes (“achei um de título „A Vantagens 

da EAD‟ bastante interessante para colocar no trabalho.... o que Vcs acham”). 

Estes alunos se enquadram na proposta de realizar a tarefa sugerida no inicio do 

tópico. Essas interações apresentam sugestões dadas pelos alunos, obtidas a partir de uma 

sequencia de turnos iniciados para que o grupo formado converse sobre a tarefa. 

 
Fórum de Espaço de Interação dos Grupos – Tópico Grupo 10 

Por Tutora T3 – quarta, 21 de março de 2012, 16:33 

 

Olá caros alunos A4, A5, A6 e A7, boa tarde !  

 

Caros Alunos A4 e A5, parabéns pela iniciativa e proposta !  
 

Para uma boa gestão do tempo, oriento vocês: 

Definirem o formato que o trabalho será apresentado já colocando suas idéias, conhecimentos 

e pesquisas, sempre atualizando o que vocês decidirem no último documento postado.  

 

Caros Alunos A6 e A7, nós estamos esperando por vocês, não demorem!  

 

Vocês precisam interagir, para produzir a atividade. 

 

Contem comigo !  

Abraços, 

Tutora T3 

EXCERTO 18 - Fórum Espaço de Interação dos Grupos – Tópico Grupo 10 

 
 

O Excerto 18, a tutora T3 parabeniza os alunos pela iniciativa: “Caros aluno A4 e 

aluno A5, parabéns pela iniciativa e proposta ! ”. Esta é uma boa estratégia de motivação, 

elogiando os alunos, incentivando-os a prosseguir. Pode-se associar a estratégia de Satisfação 

de Keller (1983), mostrando aos alunos seus bons resultados e demonstrar ainda estar ali para 

qualquer dúvida que apareça: “Contem comigo ! ”. Portanto, o enquadre neste turno é de 

parabenizar os alunos e ajuda-los a prosseguir. 

 Nesse momento, a tutora se depara com a ausência dos alunos A6 e A7. É preciso 

incentivá-los a cumprir a tarefa e, para isso, eles precisam participar do grupo, se mostrarem 

presentes. Para tal, é necessário chamar a atenção dos alunos ao fato de não participarem até o 

momento, para isso, a tutora demonstra se utilizar do que Brown e Levinson chamaram de 

http://ebaula.ensino.eb.br/mod/forum/discuss.php?d=47164


 

 

suavizadores, ou seja, procedimentos que garantem a polidez em casos de possíveis ameaças a 

face do receptor, como elementos não verbais, tais como o uso do negrito e os emoticons, 

muito utilizados pela tutora T3, talvez na tentativa de transmitir via linguagem escrita seus 

sentimentos e reações diante do comportamento dos alunos: “Caros aluno A6 e aluno 

A7, nós estamos esperando por vocês, não demorem! ” Além do tipo de palavras 

escolhidas que causam um efeito menos grosseiro ao alerta da tutora aos alunos e salva a face 

defensiva da tutora. 

A tutora também inclui os demais alunos do grupo a essa espera (“nós estamos...”), 

mostrando que a ausência dos alunos A6 e A7 poderia estar atrasando os outros alunos no 

cumprimento da tarefa. 

Fórum de Espaço de Interação dos Grupos – Tópico Grupo 10 

Por Tutora T3 – sexta, 23 de março de 2012, 19:49 

 

Olá Alunos A4, A5, A6 e A7, boa noite !  

 

Para uma boa gestão do tempo e do conhecimento, vocês devem definir o formato que o 

trabalho será apresentado, este procedimento facilita a gestão do tempo e a uniformidade do 

conteúdo trabalhado em grupo, ok?  

 

As idéias, conhecimentos e pesquisas devem ser inseridas no formato escolhido e as 

atualizações e/ou alterações deverão ser executadas sempre no último arquivo postado.  

 

Lembro que: As interações entre os participantes do grupo devem ser realizadas por meio 

deste espaço de comunicação. Este é o espaço que nós docentes online, observamos a 

interatividade do grupo,portanto, se utilizarem algum canal de comunicação externo, tal como 

email, a nossa percepção é prejudicada, ok?  

O atributo da área afetiva que está sendo observado nesta semana é o atributo Cooperação que 

é a capacidade de contribuir espontaneamente para o trabalho de alguém e/ou de uma 

equipe.  

Caros Alunos A6 e A7, nós estamos esperando vocês, não demorem ! participem !  

É fundamental a participação de todos vocês para potencializar a construção do 

conhecimento coletivo.  

Contem comigo !  

Abraços 

Tutora T3 

EXCERTO 19 - Fórum Espaço de Interação dos Grupos – Tópico Grupo 10 



 

 

No Excerto 19, a tutora T3 volta a interagir com os alunos. Ela se enquadra em um 

alerta, comunicando aos alunos A4 e A5 um erro que eles estariam cometendo “As interações 

entre os participantes do grupo devem ser realizadas por meio deste espaço de comunicação. 

Este é o espaço que nós docentes online, observamos a interatividade do grupo, portanto, se 

utilizarem algum canal de comunicação externo, tal como email, a nossa percepção é 

prejudicada, ok? ”. Pode-se fazer a inferência dela usar a polidez positiva quando se utiliza 

de uma pergunta posposta “ok?”, que poderia ter a intenção de trazer seu receptor para mais 

próximo, buscando uma compreensão de seu ponto de vista e, assim, haver uma cumplicidade 

e cooperação entre ambos os participantes. 

Mais uma vez, ela alerta os outros alunos, A6 e A7, da ausência no fórum, utilizando 

dos mesmos recursos do excerto anterior. E, por fim, o que se poderia supor a adesão à 

estratégia da Relevância, ela demonstra a eles o porquê da participação de todos ser 

importante para o cumprimento da tarefa: “É fundamental a participação de todos vocês 

para potencializar a construção do conhecimento coletivo. ”. 

Apesar deste fórum ser um espaço de interação dos grupos, a tutora interfere na 

sequencia dos turnos para interagir com os participantes. Tem-se neste tópico quatro 

participantes ratificados para os quais as interações são direcionadas, além da tutora que 

coordena este grupo. Mesmo os alunos A6 e A7 não se manifestando nas trocas de turnos, 

todas as interações também são destinadas a eles.  

Observou-se ao final deste fórum que os alunos conseguiram cumprir a tarefa, mas a 

ausência dos alunos A6 e A7 permaneceu. Portanto, entende-se que mesmo evitando a 

imposição e tentando demonstrar colaboração, a tutora não conseguiu atrair todos os seus 

alunos para a proposta, suas estratégias de atrair esses alunos de volta, independente dos 

motivos que os fizeram sair, não obteve sucesso. Ainda seria preciso pensar em outras 

estratégias que poderiam evitar essa evasão. Entende-se que os alunos variam e, logo seus 

comportamentos também, portanto, estratégias podem ser efetivas com alguns, mas não 

funcionarem com outros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

V. Resultados Obtidos 

 

 

É preciso, após analisar o corpus, discutir os resultados obtidos. 

Foram observados ao total dezenove excertos, sendo quatro do Fórum de 

Apresentação, três mensagens individuais, seis do Fórum de Dúvidas e seis do Fórum Espaço 

de interação dos Grupos. 

Partindo, primeiramente, da observação dos conceitos embasados pelas teorias 

linguísticas, percebe-se que os turnos se deram de forma ordenada, já que uma interação foi 

sempre seguida de outra, como pergunta/resposta. Não houve interrupções ou mudanças de 

assuntos entre os turnos em sequência. 

Os enquadres se estabeleceram em relação aos tipos de fóruns em que os participantes 

se encaixavam. Nos fóruns de Apresentação Pessoal, o enquadre de apresentação predominou, 

modificando apenas quando uma interação era respondida pelas tutoras, passando a se 

enquadrar em boas vindas. Nos Fóruns de Dúvidas, os enquadres se estabeleceram em sanar e 

solucionar dúvidas, enquanto no Fórum Espaço de Interação dos Grupos, os participantes se 

enquadraram em um debate acerca das atividades. 

Tendo em vista os papéis sociais, entende-se que pelo uso mais intensificado da 

linguagem formal, levando sempre em consideração suas patentes do órgão militar a que 

pertencem, houve grande dificuldade dos alunos em separar seus papéis de militar e de 

alunos. 

Durante o Fórum de Apresentação houve uma maior troca, já que os alunos falavam 

tanto da carreira profissional quanto da vida pessoal. No Fórum de Dúvidas e no Fórum 

Espaço de Interação dos Grupos, os alunos se mantiveram em seus papéis sociais de alunos, 

questionando, solucionando dúvidas e interagindo para cumprir as tarefas. 

Ressalta-se que em relação aos conceitos oriundos da Pragmática, observou-se que 

estes foram utilizados como estratégias que ajudaram o tutor a tentar manter a motivação dos 

alunos. 

A face defensiva das tutoras foi mantida durante as interações, evitando correr o risco 

de ameaçar também a face da instituição. Da mesma forma, destaca-se a ocorrência do que 

Leech (2005) chamou de polidez-pos, estratégia utilizada pelas tutoras para agradar os alunos, 

com incentivos e elogios durante as interações. 



 

 

Já a estratégia de polidez-neg ocorreu por duas vezes, no Excerto 07 e Excerto 09, na 

tentativa da tutora de não confrontar seus alunos, evitando uma linguagem agressiva. Para tal, 

fez-se o uso dos suavizadores, ou seja, estratégias de polidez que diminuem a ameaça a face 

do outro. Os suavizadores também podem ser observados nas interações da tutora T3, nos 

Excertos 18 e Excerto 19, em relação a ausência dos alunos A6 e A7. 

Embasando-se principalmente nas Teorias de Motivação, destaca-se a grande 

contribuição do modelo ARCS de Keller às análises. Suas estratégias serviram de base para se 

entender os posicionamentos das tutoras durante as interações. 

Destaca-se o uso da estratégia da Atenção, que engloba diversos procedimentos que 

foram utilizados pelos tutores, entre eles enfatiza-se o predomínio da linguagem não-verbal, 

utilizando a ferramenta negrito, além de muitas ilustrações e emoticons em suas interações. 

O uso dos emoticons pode ser interpretado como a tentativa de se transmitir por escrito 

a reação dos participantes durante uma interação. A tutora T3 fez uso dessa ferramenta em 

todas as suas interações, sempre demonstrando um sorriso, uma imagem de rosto feliz. 

Outra estratégia do modelo de Keller utilizada é a da Confiança, solucionando 

rapidamente as dúvidas dos alunos, não dando tempo para que eles desanimassem. Observa-se 

pelos horários de cada turno, que as respostas das tutoras ocorriam em um curto período de 

“silêncio” entre as interações. 

A estratégia da Satisfação também apareceu com frequência embasando o 

comportamento das tutoras. Estas a todo momento se mostraram prestativas a colaborar com o 

aluno, e como a tutora T3, nos Excerto 18 e Excerto 19, quando os alunos acertavam, elas 

procuravam elogiá-los, incentivando-os a prosseguir, mostrando que estão fazendo um bom 

trabalho e que este será reconhecido. 

A estratégia da Relevância, entretanto, foi menos referida nas análises. Observa-se que 

apenas no Excerto 18 a tutora T3 tenta passar a seus alunos a importância de participarem das 

tarefas. Mostrar a relevância daquele curso na vida deles poderia instiga-los a prosseguir. 

Nos últimos excertos, nota-se que as estratégias adotadas pela tutora T3 não trouxeram 

os alunos A6 e A7 a atividade proposta. Portanto, ainda é preciso pensar em novas 

possibilidades, distinguir os diferentes tipos de alunos para poder traçar diferentes estratégias 

de motivação que se efetivem. 

Entretanto, em um curso iniciado com 43 alunos, 38 finalizaram. Apesar de algumas 

falhas pelo caminho, de alguns alunos não cumprirem todas as tarefas, pode-se dizer que o 

curso teve seu objetivo cumprido, formando 38 novos instrutores online. 



 

 

Associando ao Modelo Motivação-Higiene de Herzberg (1966), entende-se que o 

curso proporcionou bons Fatores Higiênicos, evitando insatisfação dos alunos e oferecendo-

lhes boas condições de aprendizagem, com ferramentas variadas e um AVA simples e prático. 

Entende-se que essas estratégias apresentadas nas análises são apenas exemplos de 

como tentar motivar alunos em um curso a distância. O que se pretende com esta pesquisa é 

incentivar os tutores a desenvolver novas estratégias que possam colaborar para a diminuição 

da evasão de alunos nos cursos online. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VI. Considerações Finais 

 

 

 Esta pesquisa teve como objetivo observar as estratégias utilizadas para motivar os 

alunos a permanecerem em um curso a distância. Coube perceber como o uso das teorias de 

face e polidez serviu de ferramentas para as análises das estratégias de motivação, além de 

enumerar os diferentes tipos de motivação observados durante as interações do corpus. 

 Propôs-se a analise de fóruns educacionais retirados de um Ambiente Virtual de 

Aprendizagem de um curso de Formação de Instrutores, focando-se a atingir o objetivo 

principal da pesquisa que é a observação das estratégias utilizadas pelos tutores para motivar 

seus alunos, correlacionando-o a outros conceitos, como emissor e receptor, turnos de fala, 

enquadres e esquemas de conhecimento. 

Ao finalizar este trabalho, cabe, neste momento, pensar se os objetivos iniciais foram 

cumpridos e se as perguntas de pesquisa podem ser respondidas. 

Dentre os objetivos específicos, o objetivo mais importante, em que esta pesquisa se 

foca, pretendia verificar as estratégias utilizadas para estimular a motivação do aluno em 

permanecer no curso, cumprindo as tarefas. Para tal, coube analisar os dados com base em 

diferentes teorias da motivação, sendo o modelo ARCS de Keller o que mais contribuiu para 

entender as estratégias dos tutores. As estratégias da atenção e da confiança foram muito 

utilizadas. A partir de elementos não-verbais, os tutores atraíram seus alunos às suas propostas 

e, quando cumpridas, utilizavam de elogios e palavras de incentivo para estimular a confiança 

dos alunos a prosseguirem. 

Quanto ao objetivo que esperava verificar as estratégias de manutenção de face e 

polidez utilizadas pelos tutores para não ameaçar a face dos alunos e nem da instituição, 

observou-se o predomínio da polidez positiva, ao perceber o interesse das tutoras em atrair 

seus alunos, em aproximar-lhes das propostas do curso, mostrando-lhes os benefícios que 

poderiam ser alcançados. Também percebe-se, a partir dos conceitos de polidez-pos e polidez-

neg de Leech (2005), as estratégias de chamar a atenção do aluno para algum ponto sem 

imposições ou grosserias, sugerindo também ao aluno princípios de colaboração e cooperação 

entre todos os participantes. 

Observado o objetivo em que se esperava entender como ocorreram as interações, 

verificando o quadro participativo do corpus e as mudanças de turnos dos participantes, nota-

se, a partir das análises dos dados, que as interações ocorreram de forma sequencial, 



 

 

mantendo o esquema pergunta/resposta. Os alunos demonstraram serem pessoas interessadas 

e buscando mais conhecimentos por meio do curso proposto. As relações alunos e tutores 

foram compostas de formalidade entre os participantes e sem imposições ou grosserias. 

 Em seguida, pretendia-se analisar os papeis sociais dos participantes e os enquadres 

em que eles se encaixavam. Percebe-se que os papeis sociais se intercalavam entre militar e 

aluno/tutor, pois era mantido o enquadre de sala de aula, porém, não foi deixada de lado a 

importância da hierarquia militar, ao se preservar a formalidade e respeito entre os 

participantes de diferentes patentes. Os enquadres se modificavam a partir dos fóruns em que 

os alunos estavam inseridos. No fórum de Apresentação Pessoal, destaca-se o enquadre de 

apresentação, por parte dos alunos e tutoras, e o enquadre de boas vindas, por parte das 

tutoras. No fórum de Dúvidas, os participantes se enquadraram em questionar e solucionar 

questões acerca das atividades do curso. E no fórum de Interação entre os Grupos, os alunos 

se enquadraram em uma discussão em grupo, pois propunham atividades e interagiam uns 

com os outros, enquanto as tutoras os monitoravam.  

 Entende-se, portanto, que os objetivos iniciais da pesquisa foram cumpridos durante as 

análises dos dados. Todos os conceitos aprofundados na fundamentação teórica serviram de 

base para a análise das interações, auxiliando no entendimento de como se estruturam 

interações em cursos à distância e como se comportam seus participantes. Também foi 

possível verificar diferentes estratégias de motivação utilizadas pelos tutores, que podem ser 

reutilizadas em outros cursos e também servirem de exemplos para a reformulação de novas. 

 Na tentativa de alcançar esses objetivos, muitos questionamentos foram feitos durante 

a pesquisa. Portanto, cabe neste capítulo responder as perguntas da pesquisa, observadas na 

metodologia. A proposta inicial foi perceber como os tutores e alunos se posicionam durante a 

interação e se eles conseguiam reconhecer as regras de mudanças de turno. 

 Em relação ao posicionamento dos participantes, percebe-se que estes se esforçaram 

em manter um ambiente bom de aprendizagem, respeitaram a fala de cada um. Atendendo ao 

conceito militar de hierarquia e disciplina, foram na maior parte do tempo formais uns com os 

outros e se relacionando através de suas patentes. 

Percebeu-se que reconheciam as regras de uma conversa virtual, por na maioria das 

interações serem ordenadas como perguntas e respostas, ou seja, tutores e alunos seguiam 

uma sequência em suas interações, quando havia uma pergunta, cabia a eles respondê-la e, em 

seguida, cumpria-se o agradecimento por aquela resposta. 

 O que se pode observar é que alguns alunos, no caso do Fórum de Interação entre os 

Grupos, não se posicionavam inicialmente no fórum, tendo que serem alertados pelos tutores 



 

 

de seus distanciamentos. Logo, feriam a sequência de interações sugerida nesse fórum, que 

seria de debate entre os participantes de cada grupo e sua tutora responsável. 

 A pergunta seguinte questionava se tutores e alunos utilizavam das estratégias de uso 

da polidez e manutenção de face para interagir uns com os outros, preservando suas faces. 

 Observou-se que neste curso as tutoras se utilizavam sempre de estratégias de polidez, 

evitavam em todos os momentos impor algo aos alunos, parecendo rudes com eles. Em 

muitos momentos que precisavam ser questionadoras ou exigir algo dos alunos, utilizavam de 

atenuadores, para não atingir a face deles.  

 Os alunos se demonstraram pouco questionadores, se preocuparam em perguntar, 

solucionar dúvidas, com cautela e muita educação. Iniciaram todas as interações com 

formalidade e, na maioria das vezes, essa foi mantida por todos os participantes. Nos excertos 

observados, os alunos não demonstraram nenhum ato ameaçador à face das tutoras ou da 

instituição. 

 Presume-se que os participantes saibam a necessidade de serem cooperativos uns com 

os outros durante as interações para que suas faces sejam construídas e mantidas. 

 Tem-se na última pergunta de pesquisa o questionamento sobre o que pode ser feito 

quando um aluno já demonstra estar desmotivado e quais seriam as estratégias para reanimar 

este aluno. 

 Como o foco desta pesquisa é justamente a motivação, entende-se que os tutores 

tiveram a sua disposição muitas técnicas a serem utilizadas. Neste corpus, observa-se o 

predomínio do uso da estratégia de chamar a atenção do aluno, com uso de ilustrações, 

emoticons e palavras em negrito. Entende-se que a parte estética do texto é primeiro 

observada pelo leitor. Elementos coloridos ou desenhos são vistos antes de se iniciar a leitura 

de fato. Portanto, o uso dessas ferramentas atrai o aluno a ler o que o tutor propõe para ser 

capaz de interpretar os elementos estéticos. 

 Outra estratégia muito utilizada é a de incentivar a confiança do aluno, mostrando-lhe 

que é capaz de realizar todas as tarefas. É importante que tutor estimule o seu aluno, 

enfatizando suas habilidades e elogiando sempre que necessário. Um aluno que se sinta capaz, 

dificilmente desiste de algum desafio. O aluno entende que conseguirá finalizar o que lhe foi 

proposto e que será recompensado com palavras de incentivo e de elogios ao termino da 

atividade. 

 Mostrar a cooperação entre os participantes também foi uma das estratégias utilizadas 

entre as tutoras do curso analisado. Tendeu-se a usar verbos na primeira pessoa do plural, 

indicando aos alunos que todos estavam envolvidos no mesmo projeto, inclusive elas. É 



 

 

interessante passar aos alunos que eles não estão sozinhos, que os tutores estão ali a qualquer 

momento para ajudar e, principalmente, que eles estão construindo o curso juntos, um 

aprendendo com o outro. É importante que os tutores não demonstrem superioridade, mas sim 

que estão ali apenas como moderadores do ensino, compartilhando o aprendizado com os 

alunos. 

 A intenção principal desta pesquisa foi entender o papel do tutor no curso a distância, 

como este interagia com os alunos, de forma a mantê-los ativos no curso. Entende-se que o 

tutor tem o papel de, não só responder perguntas, mas de promover discussões, instigar o 

pensamento crítico por parte dos alunos. O tutor não só transmite aprendizado, mas 

compartilha informações, debate assuntos junto com seus alunos. 

 Acredita-se que tutores envolvidos, buscando participar junto com os alunos, 

mostrando a eles um ambiente de cooperação e colaboração, tendem a manter os alunos 

participando e cumprindo as propostas do curso até seu fechamento. Com esta postura, o tutor 

atrai seu aluno, fazendo-lhe aumentar seu interesse e buscar o aprendizado. 

A principal contribuição deste trabalho é a análise das interações de tutores e alunos, 

na negociação da conversa em EaD, focando nas estratégias dos tutores em motivar seus 

alunos, dessa forma, servir de base a outros tutores de diferentes cursos, dando-lhes novas 

ferramentas que possam contribuir na diminuição da evasão de alunos em cursos a distância. 

 Por este trabalho se limitar a apenas um corpus, a pretensão era de enumerar algumas 

estratégias que funcionaram com os tutores observados neste corpus, para que servissem de 

exemplos a outros tutores. Assim como observar o que não funcionou nesse curso, para que 

seja mais bem desenvolvido por outros tutores, em outro momento. É importante ressaltar, 

que são apenas ideias propostas, porém, deve-se levar em consideração o público-alvo a quem 

cada curso se dirige, entendendo que os participantes variam, portanto, suas atitudes também.  
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