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RESUMO 

 

PADILHA, Jamille Antas. Estratégias de polidez e mal-entendidos no fórum de 

notícias de um AVA. Dissertação de Mestrado em Letras, UFF, 2013.  

 

Mishra e Juwah (2006) apontam vários estudos que concluem que a interação é o 

elemento-chave no aprendizado, na retenção e nas percepções gerais do aluno em 

relação à eficácia da Educação a Distância. Propomo-nos a analisar as interações que 

ocorrem nesta modalidade de ensino tratando-as sob um viés linguístico. Amparamo-

nos na Análise da Conversa Etnometodológica, na Sociolinguística Interacional e na 

Pragmática para buscar como a (im)polidez e os mal-entendidos ocorrem e se são 

partilhados entre alunos e professores-tutores os esquemas de conhecimento, enquadres 

interativos, os footings, as pistas de contextualização e a compreensão do contexto. 

Selecionamos, como corpus, as interações realizadas entre professores-tutores e alunos 

num curso de EaD, oferecido por uma instituição pública de ensino, em 2011, aos 

servidores e alunos da instituição. Os objetivos traçados para este trabalho são: (a) 

observar como ocorrem as trocas de turnos e como os alunos e os professores-tutores 

identificam os enquadres, os footings, as pistas de contextualização e o contexto; (b) 

analisar como os interactantes se valem das estratégias de polidez e preservação de 

faces nas interações e nas implicaturas conversacionais; (c) verificar como se 

manifestam a impolidez e os mal-entendidos. Dos resultados observados, percebemos a 

necessidade de os interactantes estarem presentes integralmente nas salas de aula 

virtuais, agindo de forma colaborativa e reconhecendo peculiaridades deste tipo de 

interação.  

 

Palavras chaves: Educação a Distância, Interação, Pragmática, Análise da Conversa 

Etnomedológica, Sociolinguística Interacional. 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

PADILHA, Jamille Antas. Estratégias de (im)polidez e mal-entendidos no fórum de 

notícias de um AVA. Dissertação de Mestrado em Letras, UFF, 2013.  

 

Mishra e Juwah (2006) suggest various researches that indicate that the interaction is the 

key element in learning, retention and in general perceptions of students regarding the 

effectiveness, in these virtual environments of learning. For both, we propose to expand 

the discussion about this type of interaction treating it accordingly to a linguistic 

perspective. Our research is based in the ethnomethodological conversation analysis, in 

Interactional Sociolinguistic and Pragmatics to verify how the (im)politeness and 

misunderstandings occur and if  students and teachers-tutors share the diagrams of 

knowledge, the interactive adequations, the footings,  the contextualization cues and  the 

context understanding. We have selected as corpus the interactions between teachers-

tutors and students in a Distance Education course, offered by a public institution of 

education, in 2011, to employees and students of the institution. The objectives 

established for this work are: (a) observe how the shift exchanges occur and how the 

students and the teachers-tutors identify the interactive adequations, the footings, the 

contextualization cues and the context; (b) analyze how the interlocutors use the 

strategies of politeness and preservation of faces in interactions and in the 

conversational implicatures; (c) check how the impoliteness and misunderstandings may 

appear. Within the results we realized the need of full time participation of the 

interactants in virtual classes, acting in collaborative way and recognizing the 

peculiarities of this type of interaction.  

 

Key Words: Distance Education, interaction, Pragmatics, Ethnomethodological 

Conversation Analysis, interactional Sociolinguistics. 
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I. INTRODUÇÃO 

_____________________________________________________________ 

 

Atualmente, as tecnologias digitais (virtuais) de toda a natureza têm sido 

utilizadas em diferentes setores da sociedade, incluindo a educação, o que nos leva a 

refletir sobre a inclusão digital, necessária ao cidadão para viver em uma sociedade em 

rede, interligada e altamente conectada, sabendo interagir nesse ambiente de forma 

satisfatória. (Sclemmer, 2009: 7)  

A Educação a Distância (EaD) avança a passos largos, face a uma demanda cada 

vez maior pelo aprendizado e pelo aperfeiçoamento. A EaD promove facilitadores, 

como saber mais sem que tenha que abandonar o posto de trabalho; aprender sem ter de 

seguir ritmos e formas rotineiras para um grupo; e aprender e saber mais, mas sem a 

necessidade de ir a um lugar determinado em um momento concreto.  

Contudo, o aluno, ao se inscrever em um curso a distância, não tem noção dos 

mecanismos que precisam ser assimilados para que o processo de ensino-aprendizado 

transcorra de forma satisfatória. Como fazer sentido, quando nos ‘transportamos’ do 

ambiente tradicional de aprendizado para a tela de um computador? Como interagir 

nestes ambientes? Para tais perguntas, Kenski (2009) propõe que 

Não sei até que ponto estaremos falando de novos processos de interação e 

comunicação, ou se falaremos dos mesmos processos, a partir de uma nova 

óptica. Ou seja, falamos da mediação realizada pelas tecnologias de 

comunicação e comunicação (TICs) para aproximar pessoas, possibilitar que 

interajam e se comuniquem, com o objetivo, do nosso caso, de ensinar e 

aprender. O que quero dizer com isto é que não são as tecnologias que vão 

revolucionar o ensino e, por extensão, a educação como todo. Mas a maneira 
como esta tecnologia é utilizada para mediação entre os professores, alunos e 

informação. Esta pode ser revolucionária ou não. Os processos de interação e 

comunicação no ensino sempre dependeram muito mais das pessoas 

envolvidas no processo do que das tecnologias utilizadas, sejam o livro, o giz 

ou o computador e as redes  (Kenski, 2009: 237, grifo nosso). 

 

Com a EaD, as salas de aulas possuem uma nova configuração. Agora elas se 

apresentam “expostas à tela de computador, tendo-se transformado em imagem, 

apresentando-se fluidas e mutantes no ambiente virtual” (Souza, 2009: 13). 

Ressaltamos, assim como Kenski (2009), que não são as tecnologias que vão 

transformar o ensino. O que determinará a eficiência no processo de ensino-

aprendizagem é como a mediação entre os professores-tutores e os alunos é realizada e 

como são formatados o projeto pedagógico e a didática do curso de EaD. 

Para tanto, propõe-se outro questionamento: como se estabelece a interação entre 

professor-tutor e aluno, visto que nestes espaços são eliminadas pistas de 
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contextualização, como gestos, sinais, expressões faciais, prosódia, ou seja, elementos 

extras e paralinguísticos? Os indivíduos, em se tratando dos fóruns eletrônicos, 

constroem significados através da língua escrita. Souza (2009) afirma que se percebe 

também que  

a forma escrita, apesar de claramente marcada por traços da oralidade, 

conserva, igualmente, um certo tom formal, próprios deste tipo de linguagem, 

sendo na interface, dessas duas formas, oral e escrita, que se desenvolvem as 

interações [em AVA] (Souza, 2009: 14). 

 

Logo, é a partir destas impressões e questionamentos que surgiu a delimitação 

do objeto desta pesquisa. Num primeiro momento, situamos e evidenciamos a EaD no 

Brasil, buscando observar o contexto social e histórico em que a mesma se desenvolve 

bem como os papéis do aluno e do professor no processo de ensino-aprendizagem. 

Para tanto, recorremos aos trabalhos desenvolvidos por Kenski (2009), que trata 

das aproximações e afastamentos da escola tradicional e do ensino mediado pelas 

tecnologias, assim como da necessidade de enquadramento dos alunos e professores-

tutores a este novo contexto; aos de Souza (2009) que analisa os modelos e a interação 

na EaD; e a Otero (2009) que faz um traçado histórico do avanço da EaD;  Incluem-se 

também Mattar (2012), que avalia o modelo da tutoria e como ocorre a interação nos 

Ambientes Virtuais de Aprendizado (AVA) e, por fim, a Schlemmer (2009) que trata 

das noções de telepresença, cooperação e colaboração. 

Essas discussões visam promover um maior entendimento acerca de como a 

tecnologia vem atuando na EaD, situando-a em um contexto socioeconômico e político, 

envolvendo questões macroestruturais que permitem avanços no modelo de ensinar e 

aprender, onde já não há mais limitação tempo-espaço favorecendo o que Piérre Levy 

(1999) denominou de “processos de inteligência coletiva dos grupos humanos”. 

Contudo, nosso foco se detém nos processos interativos.  Para tanto, selecionamos, 

como corpus deste trabalho, um fórum de EaD, do curso de Português Instrumental, 

oferecido por instituição pública de ensino. Acreditamos assim como Charaudeau e 

Mainguenau (2006) que 

por trás de uma aparente fluidez nas trocas discursivas, há um trabalho 

recíproco de verificação de intercompreensão. Interagir é, pois, um processo 

de influências mútuas, é o lugar em que se exercem um jogo de ações e 

reações (Charaudeau e Mainguenau, 2006 apud Waite, 2008: 14). 
 

Nosso interesse em estudar os aspectos da (im)polidez e dos mal-entendidos, 

nestes ambientes, justifica-se, em primeiro lugar, pelo fato de que aspectos linguísticos 

estão presentes onde há interação, mesmo esta tendo características diferentes que lhes 
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são peculiares − não estar presente fisicamente, não haver sincronicidade nas respostas e 

o aqui e o agora estarem alterados. Assim, a nossa intenção é analisar tais interações 

sob o viés das Teorias Linguísticas desenvolvidas pela Análise da Conversa 

Etnomedológica, da Sociolinguística Interacional e da Pragmática. 

Em segundo lugar, pretendemos alinhar com os estudos já consagrados da 

Educação a Distância que vem se concentrando em aspectos mais voltados à esfera 

educacional e à relação homem versus máquina. Em terceiro lugar, a pesquisa poderá 

auxiliar aos professores-tutores e aos alunos à medida que traz uma reflexão acerca dos 

papéis interacionais, da questão das faces e da necessidade de manter a interação 

equilibrada para que não se comprometa o processo de ensino-aprendizagem. 

Nesta pesquisa, interação é considerada como 

(...) um processo de cooperação, uma ação conjunta que, no caso de 

professores e alunos, deve desencadear o processo de ensino-aprendizagem 

ou a construção do conhecimento. O termo interação comunicativa, de acordo 

com Caracini (2005), significa que dois ou mais interlocutores se relacionam 

pela linguagem, com o objetivo de se comunicarem um (uns) com o(s) 
outros(s) (Cunha, 2009: 16). 

 

Temos observado, com base no corpus e nas leituras acerca sobre EaD, que, para 

que o processo interativo ocorra com sucesso,  fazem-se necessárias a formação de 

professores-tutores habilitados, para atuar e entender os mecanismos que são inerentes a 

esta modalidade de ensino, e a capacitação dos alunos de forma a agir de forma 

autônoma, interativa e consciente dos novos padrões de interação a serem seguidos 

nesses ambientes de aprendizado.  

Assim, esta pesquisa tem a finalidade de perpassar pelas questões estruturais da 

EaD, mas concentra-se nas interações realizadas entre professor-tutor e aluno. O nosso 

objetivo central é de descrever e analisar como a (im)polidez e os mal-entendidos são 

instaurados e tratados nestas interações, assim como os atos de ameaça à face.  

Para esta análise, algumas questões serão discutidas e analisadas detalhadamente 

para que consigamos atingir nosso objetivo principal − criar condições para que o 

estudo facilite a interação nos AVA. Traçamos algumas perguntas a serem respondidas 

ao longo desta pesquisa: (a) São observados e reconhecidos pelos professores-tutores e 

alunos os conceitos da Sociolinguística Interacional referentes aos enquadres, aos 

esquemas de conhecimento, aos footings, às pistas de contextualização e ao contexto? E 

acerca da Análise da Conversa Etnomedológica, como são realizadas as tomadas de 

turno? (b) Os conceitos pragmáticos referentes às estratégias de polidez, à preservação 

de faces e às implicaturas conversacionais são utilizados pelos interlocutores?  (c) A 
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ausência física, a assincronia nas respostas e o tamanho do texto são motivadores de 

impolidez e mal-entendidos?   

O trabalho se compõe de 05 (cinco) capítulos, a saber: (I) esta Introdução; (II) 

Fundamentação Teórica; (III) Metodologia; (IV) Análise e Discussão dos Dados e (VI) 

as Considerações Finais. 

No segundo capítulo, será apresentado o embasamento teórico da pesquisa. No 

primeiro tópico, apresentaremos as questões gerais da EaD, dentro de uma visão 

panorâmica abarcando sua história e sua caracterização quanto ao Ambiente Virtual de 

Aprendizado. Discutiremos, ainda, o papel do tutor e do aluno embasados nos trabalhos 

de Kenski (2009), Souza (2009), Otero (2009), Mattar (2012) e Schlemmer (2009). 

Entendemos que a maneira como os alunos e os professores-tutores interagem 

está fortemente relacionada aos significados que eles são capazes de gerar e de 

interpretar, bem como o ambiente em que eles estão inseridos. As implicações do 

comportamento linguístico, relacionadas a essa modalidade de educação, permeiam o 

uso individual da linguagem e a percepção desse uso por outros e serão influenciadas, 

em algum grau, pelas conceitualizações gerais do que é (ou não) apropriado ao 

comportamento de professor e aluno (Cunha, 2009: 16). 

No segundo tópico, discorreremos acerca das trocas de turno nestas interações 

sob a perspectiva da Análise da Conversa Etnomedológica. Para tanto, recorreremos ao 

trabalho pioneiro de Sacks, Schegloff e Jefferson (2003 [1974]); aos de Freitas e 

Machado (2008) e Souza (2009).  Incluem-se, também, os trabalhos desenvolvidos por 

Kneser, Pilkington e Treasure-Jones (2001) que apresentam um método de análise de 

diálogos ocorridos nos fóruns.  

Em seguida, trataremos acerca dos enquadres interativos e dos esquemas de 

conhecimento, valendo-nos dos trabalhos desenvolvidos por Gregory Bateson (1972), 

posteriormente, estudados por Deborah Tannen e Cynthia Wallat (1987), e a Goffman 

(2002), com seu conceito de footing. Abordaremos ainda as pistas de contextualização 

de Gumperz (2002) que tratam das interpretações que cada pessoa faz com base nas 

suas definições do que está acontecendo no momento da interação. E, por fim, a noção 

de contexto com base nos estudos desenvolvidos por Erickon e Shultz (2002) que 

afirmam que os interactantes devem conhecer quais as formas de comportamento verbal 

e não verbal são apropriadas em cada contexto social. 

No terceiro tópico, desse segundo capítulo, lançaremos mão das orientações 

teórico-metodológicas no que tange aos princípios de face e de polidez desenvolvidos 
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por Brown e Levinson (1978) e Leech (1983), integrados à teoria denominada “das 

faces” do sociólogo Goffman (1967), demonstrando como certas estratégias 

sociointeracionais da preservação das faces, aliada às estratégias discursivas de polidez, 

podem contribuir para evitar o fracasso nas interações socioculturais dadas nessa esfera 

da comunicação. Por fim, elegemos alguns autores contemporâneos que discorrem sobre 

a polidez: Watts (2003); Terkourafi (2005) Kerbrat-Orecchioni (2005).  

Em seguida, discorreremos acerca da impolidez com o trabalho de Culpeper 

(1996), que se refere às desarmonias e desequilíbrios sociais, cuja orientação de face do 

participante é voltada ao ataque à face do outro. 

 Trataremos, ainda, da questão do mal-entendido observando como os mesmos 

se estabelecem, analisados à luz dos trabalhos de Waite (2008), Banzella e Daminiano 

(1999), Dascal (2006), Travesso (2003) e Wigand, (1999). Acerca desse assunto, 

Travesso (2003: 68) acredita que “a produção de um mal-entendido pode evidenciar 

uma divergência interpretativa decorrente da construção interiorizada da ‘imagem’ do 

nosso interlocutor, daquilo que pensamos que o mesmo deveria ter dito ou poderia 

dizer”. Por fim, recorremos a Grice (1982), o qual afirma que a comunicação é um ato 

de fé na linguagem e no interlocutor, postulando para os atos de fala o Princípio de 

Cooperação e suas Máximas. 

No terceiro capítulo, de Metodologia, procederemos à apresentação dos 

objetivos e à caracterização da pesquisa, o contexto e os participantes, a descrição do 

curso no qual observamos e colhemos os dados, bem como dos procedimentos de 

análise. 

No quarto capítulo, apresentaremos a análise dos dados e a discussão dos 

resultados referentes às interações que transcorreram no curso de Português 

Instrumental, observando como os conhecimentos linguísticos podem ajudar nas 

interações ocorridas em AVA. 

No quinto capítulo, por fim, apresentaremos as considerações finais 

possibilitadas pela análise do corpus, assim como possíveis reflexões para contribuir 

com a EaD e a interação nestes ambientes.  

Nossa pesquisa se insere, portanto, no cruzamento disciplinar das correntes 

sociológicas e da linguística interacional, preocupando-se em investigar a cooperação 

discursiva, as estratégias de polidez e de preservação das faces ‘utilizadas ou não’ pelos 

falantes no momento das interações. 
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II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

_____________________________________________________________  

 

2.1. PERCURSO PELA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA  

 

Numa sociedade em acelerado processo de mudanças e com demandas cada vez 

maiores e mais sofisticadas, tanto em termos de conhecimento quanto de qualificação 

profissional, torna-se condição essencial de desenvolvimento pensar os processos 

educacionais de forma mais abrangente e mais conectada à realidade circundante. 

(Souza, 2009: 18) 

É neste ínterim que a EaD corrobora com estas necessidades, superando os 

limites de tempo e espaço. De acordo com o decreto presidencial número 5.622, de 19 

de dezembro de 2005/SEED/MEC, caracteriza-se como 

a modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos 

processos de ensino-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 

(BRASIL, Decreto Presencial 5.622/05: 01). 

 

É sabido que, desde o início do processo civilizatório, o homem utiliza formas 

de comunicação e interação para ensinar e aprender. As primeiras formas de 

conhecimento previam a existência de um mestre e de um aprendiz, este último como 

observador e submisso, e aquele como detentor de todo o conhecimento.  

Desde então, o processo de ensino aprendizagem foi-se alterando. Kenski (2009: 

238) afirma que “com a escrita feita a mão, depois, o livro os processos interativos e 

comunicativos se ampliaram no espaço e no tempo”. Para ele, o livro foi tão 

revolucionário quanto a tecnologia, pois deslocou o conhecimento da presença física do 

professor.  

Ainda segundo a autora, a escola tradicional também restringe a interação com a 

informação por meio dos programas e currículos. Entretanto, afirma que EaD “pode 

alterar as estruturas verticais (professor > aluno) e lineares de interação com 

informações e com a construção individual do conhecimento” (Kenski, 2009: 239). Isso 

se dá em virtude das novas necessidades de acesso ao conhecimento exigido e requerido 

pela sociedade, que demanda dos estudantes mais autonomia. 

Cabe ainda ressaltar que o avanço da EaD está diretamente ligado ao processo de 

globalização. Santos (1999 apud Corrêa, 2006: 88) afirma que “a globalização é um 

processo de subordinação e imposição do saber através da informação, ou seja, como 
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um processo de globaritarismo, que acentua as desigualdades entre países produtores e 

consumidores de informação”.  

Tendo-se em conta que um dos grandes avanços da globalização é o 

desenvolvimento das tecnologias da informação e da comunicação, esse fato tem 

alterado o modo como as pessoas se relacionam e como interagem. Nessa conjectura 

social, a busca pelo conhecimento técnico e/ou científico torna-se fundamental para 

atender a estrutura ocupacional da sociedade e as demandas que surgem no mercado de 

trabalho e nas instituições de ensino como um todo. 

Otero (2009), com base nos trabalhos de Sherron e Boettcher (1997) e Taylor 

(2002), elenca em quatro gerações as mudanças ocorridas na EaD: 

Na primeira geração (1850 a 1960), EaD começou a ser praticada via 

correspondência em papel impresso e, anos mais tarde, ganhou a participação 
do rádio e da televisão. Esta geração de EaD se caracteriza por uma única 

tecnologia predominante. 

Na segunda geração (1960 a 1985), os meios de divulgação de conteúdo são 

fitas de áudio, televisão, fitas de vídeo, fax e papel impresso. Esta geração 

tem como característica fundamental a utilização de múltiplas tecnologias 

sem o uso de computadores. 

A terceira geração de EaD (1985 a 1995) utiliza papel impresso, correio 

eletrônico, sessões de chat, mediante uso de computadores, Internet, CD, 

videoconferência e fax. Esta geração de EaD é caracterizada pela utilização 

de múltiplas tecnologias, incluindo os computadores e as redes de 

computadores. 
A quarta geração (1995 - atualidade) utiliza todas as tecnologias antes 

mencionadas, mais as facilidades oferecidas pela Internet de alta velocidade 

(banda larga). Esta geração de EaD se caracteriza, portanto, pela utilização de 

múltiplas tecnologias. Esta se diferencia das anteriores não apenas pela 

utilização de novos recursos tecnológicos, mas também por sugerir um 

modelo de aprendizagem mais flexível, que permite maior interação entre 

professores, tutores, estudantes e monitores, e dá mais liberdade para o 

estudante gerenciar seu próprio aprendizado.  

Taylor (2002) complementa a abordagem de Sherron e Boettcher (1997), 

sugerindo a existência de uma quinta geração, denominada de aprendizagem 

flexível e inteligente, que se caracteriza por incorporar sistemas de respostas 

automáticas e portais na Internet com suporte acadêmico e institucional para 
os estudantes (Otero, 2009: 20-22). 

 

Estas transformações no modelo social, que passou da sociedade industrial para 

a sociedade da informação, influenciaram os sistemas educacionais, os quais tiveram o 

grande desafio de atender as demandas sociais, assim como assumir suas novas funções. 

A EaD cumpre o papel de facilitadora neste processo de difusão do 

conhecimento. Faz-se necessário, entretanto, ressaltar a importância da internet1, pois 

                                                        
1 Na atualidade, os serviços disponíveis na Internet são utilizados por indivíduos, organizações, governos 

e pelas instituições de ensino nos diversos níveis e com as mais variadas finalidades. A Internet 

proporciona o fio condutor, através do qual corporações e instituições de ensino, tanto dos países 

desenvolvidos como  aqueles em vias de desenvolvimento, podem oferecer aos indivíduos a oportunidade 

de desenvolvimento profissional contínuo, por um custo razoável. (Taylor, 2002 apud Otero, 2009:24). 
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esta alterou a “compreensão de distâncias em escala temporal” (Hall, 1992: 68). 

Giddens (1990 apud Souza, 2009: 19) afirma que lugar seria o que é “familiar, 

concreto, delimitado”, enquanto espaço seria o que poderia ser “cruzado num piscar de 

olhos”. Ainda de acordo com Giddens (1990): 

Nas sociedades pré-modernas, o espaço e o lugar eram amplamente 

coincidentes, uma vez que as dimensões sociais eram, para a maioria da 

população, dominadas pela presença – por uma atividade localizada. A 

modernidade separa, cada vez mais o espaço do lugar, ao reforçar as relações 

entre outros que estão ‘ausentes’, distantes (em termos de local), de qualquer 

interação face-a-face (Giddens, 1990 apud Souza, 2009: 19). 

 

Dentro de uma conjectura onde o conhecimento torna-se o principal 

determinante da estrutura ocupacional da sociedade, modificando profundamente as 

relações de trabalho e a dinâmica social, as transformações elencadas até então por 

Otero influenciaram diretamente os modelos educacionais que precisavam atender a 

necessidade de preparação do cidadão para ingressar e atuar num mercado de trabalho 

altamente competitivo. 

Na EaD, o modelo que se estabelece altera, além da noção de tempo e espaço, os 

papéis do professor e do aluno. Saba (2003) aponta que uma das principais 

características que diferencia a EaD das outras formas de educação consiste na atenção 

centralizada no estudante e na sua autonomia no processo de aprendizagem, 

contemplando as necessidades e/ou transformações da sociedade em virtude das 

inovações tecnológicas que foram incorporadas.  

A ação que o aprendiz realiza com o uso da internet como fonte de informação é 

a de escolher entre as opções oferecidas. Ele não está descrevendo o que pensa, mas 

decidindo entre várias possibilidades ofertadas pela web2. Uma vez escolhida uma 

opção, o computador apresenta a informação disponível (sua execução) e o aprendiz 

pode refletir sobre ela (sua reflexão) ou pode refletir sobre o conteúdo da mesma. Se o 

aprendiz, por si só, refletir sobre o conteúdo da opção, pode ocorrer o aprendizado 

(Valente apud Dallacosta, 2007).  

Nesse sentido, o papel do professor muda, nestes ambientes virtuais de 

aprendizado, passando a ser um mediador. A partir dessa concepção, ele deixa de ser 

aquele que se coloca no centro do processo, como protagonista, que ensina para que os 

alunos aprendam passivamente. Nas palavras de Claro (2008: 7), “ele [o professor 

virtual] é o agente mediador deste processo e, com suas intervenções, estará 
                                                        
2 A World Wide Web (que em português se traduz literalmente por teia mundial), também conhecida 

como Web e WWW, é um sistema de documentos em hipermídia que são interligados e executados 

na Internet. Disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web 
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contribuindo para o fortalecimento de funções ainda não consolidadas, ou para a 

abertura de zonas de desenvolvimento proximal3”. 

Nesse contexto, no que se refere aos padrões exigidos e estabelecidos nesses 

ambientes virtuais de aprendizado, precisamos colocar no centro das atenções os 

estudos da EaD e, também, a preparação de professores para atuar na docência digital 

além da preparação dos próprios alunos para que o processo de interação se estabeleça e 

o conhecimento, assim, aconteça.  

Vale, por fim, salientar que a EaD não é uma metodologia de ensino, mas sim 

uma modalidade de ensino.  Daí ratificamos a citação de Almeida (2003) ao afirmar que  

os desafios da EaD são congruentes com os desafios do sistema educacional 

em sua totalidade, cuja análise implica em analisar que a educação se 

pretende realizar, para quem se dirige, com quem será desenvolvida, com o 

uso de quais tecnologias e abordagens adequadas para acelerar o processo de 

inclusão social da população brasileira (Almeida, 2003 apud Souza, 2009: 

27) 

 

Desta forma, faz-se necessário um estudo detalhado de como as interações 

ocorrem nesses ambientes. Para tanto, teceremos algumas considerações sobre a 

docência on-line e o aluno virtual, no sentido de levantar algumas questões sobre quem 

são estes indivíduos que precisam estar constantemente buscando novos conhecimentos 

e adquirindo novas competências para atuar de forma efetiva na sociedade do 

conhecimento. 

Contudo, antes de abordar a questão da formação de professores e da preparação 

dos alunos para atuarem na EaD, é importante que, inicialmente, compreendamos o que 

é, como funciona e quais as características da EaD e dos Ambientes Virtuais de 

Aprendizado, por fim, observaremos como ocorre a interação mediada pelo 

computador. 

 

 

 

 

 

                                                        
3 Vygotsky discorre o conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal. Para o autor, o aprendizado se dá 

em duas etapas: o desenvolvimento real e o desenvolvimento potencial. A Zona de Desenvolvimento 

Proximal é a distância entre o Desenvolvimento Real e o Desenvolvimento Potencial, sendo que, naquele,  

o indivíduo já consegue realizar suas atividades sozinho e, neste,  ocorre a indução, ou seja, com a ajuda 

de outros indivíduos, em um contato sociocultural, há o aprendizado. O desenvolvimento real só ocorre, 

pois o indivíduo já passou pela fase de desenvolvimento potencial que assume o papel sócio-histórico do 

indivíduo. 
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2.1.1. Ambientes Virtuais de Aprendizado  

 

O título Ambientes Virtuais de Aprendizado (AVA) pode ser tomado, 

atualmente, num sentido bastante amplo. Ele inclui não apenas os tradicionais AVA, 

mas também os das plataformas da Web 2.0, redes sociais, games e mundos virtuais, 

dentre outros, ou seja, todas as plataformas que o professor de EaD tem hoje a seu 

dispor para realizar atividades a distância. A escolha e o balanço adequado entre esses 

diversos ambientes, em função do público-alvo, das atividades propostas de outras 

variáveis, tendem a determinar decisivamente os resultados do projeto de EaD (Mattar, 

2012: 75). 

Os AVA representam a sala de aula on-line. Esse ambiente virtual apresenta um 

conjunto de interfaces para a construção da interatividade e da aprendizagem.  Almeida 

(2003) define AVA como 

Sistemas computacionais disponíveis na internet, destinados ao suporte de 

atividades mediadas pelas tecnologias da informação e da comunicação. 
Permitem integrar múltiplas mídias, linguagens e recursos, apresentar 

informações de maneira organizada, desenvolver as interações entre pessoas 

e objetos de conhecimento, elaborar e socializar produções tendo em vista 

atingir determinados objetivos (Almeida, 2003 apud Souza, 2009: 27). 

 

Milligan (1999) afirma que, para a gestão do aprendizado e a disponibilização de 

materiais, um AVA deve apresentar algumas ferramentas como: (a) Controle de acesso4; 

(b) Administração5; (c) Controle de tempo6; (d) Avaliação7; (e) Comunicação8; (f) 

Espaço privativo9; (g) Gerenciamento de uma base de recursos10; (h) Apoio11; e, (i) 

Manutenção12.  

Assim, pode-se afirmar que os AVA utilizam a internet para possibilitar de 

maneira integrada e virtual: (i) o acesso à informação por meio de materiais didáticos, 

bem como o armazenamento e disponibilização de documentos (arquivos); (ii) a 

comunicação síncrona e assíncrona; (iii) o gerenciamento dos processos administrativos 

e pedagógicos; (iv) a produção de atividades individuais ou em grupo.  

                                                        
4 Realizado, normalmente, por senhas. 
5 Refere-se ao acompanhamento dos passos do estudante dentro do ambiente, registrando seu progresso 

por meio das atividades e das páginas consultadas. 
6 É realizado através de algum meio explícito de disponibilizar materiais e atividades em determinados 

momentos do curso, por exemplo, o recurso calendário. 
7 Na maioria das vezes, formativa. 
8 Promovida de forma síncrona e assíncrona. 
9 Disponibilizado para os participantes trocarem e armazenarem arquivos. 
10 Como forma de administrar recursos menos formais que os materiais didáticos, tais como FAQ 

(perguntas frequentes) e sistemas de busca. 
11  Por exemplo, através da ajuda on-line sobre o ambiente; 
12  Relativo à criação e atualização de matérias de aprendizagem. 
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Como recursos, estes ambientes oferecem basicamente os mesmos encontrados 

na internet, tais como os fóruns eletrônicos, chats (interação on-line em tempo real), 

videoconferências, uso do e-mail e repertórios de informações disponibilizados através 

dos hipertextos13, imagens e vídeos. 

De acordo com Santos (2003), as novas tecnologias digitais de informação e de 

comunicação se caracterizam pela sua nova forma de materialização. A informação que 

vinha sendo produzida e circulada ao longo da história da humanidade por suportes 

atômicos (madeira, pedra, papiro, papel, corpo) na atualidade também vem sendo 

circulada pelos bits, códigos digitais universais (0 e 1). Para a autora,  

Muitos são os AVA encontrados no ciberespaço. Os AVA agregam interfaces 

que permitem a produção de conteúdos e canais variados de comunicação, 

permitem também o gerenciamento de banco de dados e controle total das 

informações circuladas no e pelo ambiente. Essas características vêm 

permitindo que um grande número de sujeitos geograficamente dispersos 

pelo mundo possa interagir em tempos e espaços variados (Santos, 2003: 7). 

 

Cabe ressaltar que os AVA não são softwares propriamente ditos, mas,  sim, 

ambientes criados a partir de ferramentas ou softwares especializados, desenvolvidos 

para facilitar o trabalho de criação. Haguenauer et al. (2012) esclarecem que os AVA 

não existem unicamente para auxiliar na montagem de cursos, como o próprio nome já 

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

Em termos de aprendizagem, Pallof e Prat (1999) destacam a importância do 

aprendizado mediado pelo computador em função do ensino tradicional, relacionando-o 

com a noção de uma comunidade de aprendizado. Segundo os autores,  

para o processo de aprendizagem, a interação entre os estudantes, entre 

docentes e estudantes e a colaboração na aprendizagem que resulta desta 

interação são elementos-chave. Em outras palavras, a formação de uma 
comunidade de aprendizagem através da qual o conhecimento é comunicado 

e o significado é coletivamente criado estabelece a plataforma para resultados 

bem sucedidos de aprendizagem. [...] Neste processo uma teia de 

aprendizagem é criada. Em outras palavras, uma rede de interação entre o 

instrutor e outros participantes é formada, através da qual o processo de 

aquisição do conhecimento é colaborativamente produzido (Pallof &Prat, 

2009 apud Souza, 2009: 47-48). 
 

Kenski (2009: 245) afirma que “a comunidade virtual ativa desperta o desejo e a 

necessidade de colaboração entre seus membros na medida em que eles se sintam 

acolhidos e reconhecidos pelas suas contribuições e participações”.  

                                                        
13  O termo hipertexto foi cunhado por Theodor Holm Nelson, em 1964, para referir uma escritura 

eletrônica não-sequencial e não-linear, que bifurca e permite ao leitor o acesso a um número 

praticamente ilimitado de outros textos a partir de escolhas locais e sucessivas, em  tempo real. 

(Marcuschi, 2002: 146) 
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Dessa forma, as principais características do ambiente digital − como espaço de 

ensino e aprendizagem − são a grande disponibilidade de acesso à informação, a rapidez 

e simplicidade no armazenamento de dados, a liberdade de horários de acesso e a 

facilidade de comunicação entre os membros de uma comunidade virtual (Souza, 2009: 

28). Porém, é inegável que, para se manter em um curso de EaD, é imprescindível 

autodisciplina, autonomia e responsabilidade.  

Quanto às relações estabelecidas nesse ambiente, Levy (1999) afirma que estão 

muito longe de serem frias. Elas não excluem emoções. A responsabilidade individual, a 

opinião pública e o seu julgamento aparecem fortemente no ciberespaço. Ainda segundo 

o autor, entre os participantes desenvolve-se uma forte moral social como um conjunto 

de leis não escritas que governam suas relações no que tange, principalmente, à 

pertinência das informações que circulam na comunidade que, por sua vez, podem ou 

não gerar conflitos quando um dos participantes infringe as regras acordadas pela 

comunidade. 

Nesse sentido, vale destacar como a interação ocorre nesses ambientes. Alguns 

autores fazem a distinção entre dois conceitos: interação e interatividade. Para Wagner 

(1994; 1997), a interação 

envolveria o comportamento e as trocas entre os indivíduos e grupos que se 

influenciam, nos casos em que há eventos recíprocos que requerem pelo 

menos dois objetos e duas ações. Já a interatividade envolveria os atributos 

da tecnologia contemporânea utilizada na EaD, que permite conexões em 

tempo real. Ou seja, a interação estaria associada às pessoas, enquanto a 

interatividade, à tecnologia e aos canais de comunicação  (Wagner, 1994; 

1997 apud Mattar, 2012: 24). 

 

Contudo, estudiosos em EaD divergem na compreensão dessa distinção. Mattar 

(2012) apresenta o posicionamento de Silva (2006) e Primo (2007) acerca dos mesmos. 

Para Silva (2006), o conceito de interatividade representa o espírito de um novo tempo, 

uma revolução na comunicação. Interatividade apontaria para o imprevisível e seria um 

conceito mais aberto. Contudo, Primo (2007) afirma não saber o que seria exatamente 

esse conceito e o rejeita, priorizando o conceito de interação, não necessariamente a da 

simples interação com a máquina, mas as interações entre seres humanos que podem ser 

mediadas por computadores. 

Não pretendemos resolver e/ou ampliar esse debate acerca de interação e 

interatividade. Contudo, optamos, assim como Primo (2007), por tratarmos de interação, 

acreditando que ela abarca a interatividade. Nosso objetivo é, portanto, observar, numa 
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perspectiva linguística, como as interações entre os interactantes acontecem e, como 

elas, corroboram com os cursos de EaD. 

Vistas a importância dos AVA como ambiente de socialização do conhecimento, 

ou seja, local onde se estabelecem as comunidades de aprendizagem, verificaremos 

como se estabelecem os papéis do docente on-line e do aluno enquanto participantes e 

construtores deste processo interativo de aprendizado. 

 

2.1.2. Docência em EaD: o saber, o aprender a aprender, o aprender junto, o 

animador do saber 

 

Uma das questões centrais na análise da EaD  refere-se ao papel do professor 

nessa modalidade de educação. A presença marcante das inovações tecnológicas, as 

novas demandas sociais e as exigências de autonomia do estudante (que opta pela EaD) 

influenciam as discussões em torno do papel do professor nessa modalidade. 

Kenski (2003) ressalta que, na era da informação, comportamentos, práticas, 

informações e saberes irão se alterar com extrema velocidade e que essas alterações irão 

se refletir sobre as tradicionais formas de pensar e fazer educação. Contudo, retomamos 

a autora quando ressalta que 

(...) não são as tecnologias que vão revolucionar o ensino e, por extensão, a 

educação como um todo. Mas a maneira como essa tecnologia é utilizada 

para mediação entre professores, alunos e a informação. Essa pode ser 

revolucionária, ou não. Os processos de interação e comunicação no ensino 

sempre dependeram muito mais das pessoas envolvidas no processo do que 

das tecnologias utilizadas, sejam o livro, o giz ou o computador e as redes 

(Kensi, 2009: 237). 
  

 Assim, os papéis tradicionalmente atribuídos aos professores e aos alunos não 

condizem com a realidade hoje proposta para a educação com o uso das novas 

tecnologias. Nova e Alves (2003) defendem que 

o papel do professor deixa de ser o de repassador de informações para 

transformar-se no papel de um agente organizador, dinamizador e orientador 

da construção do conhecimento e ao aluno, aprendiz ou estudante caberia a 

busca pelo desenvolvimento da atitude crítica e ativa em relação ao mundo e 

às informações  (Nova e Alves, 2003 apud Torres, 2007: 17). 

 

Diante dessa afirmação, percebe-se que é necessário (re)avaliar e (re)pensar a 

prática docente presente,  tanto na modalidade presencial quanto na modalidade de EaD. 

Todavia, restringimo-nos a pensar como se dá a prática do professor-virtual e, para 

tanto, concordamos com a opinião de Souza (2009) quando afirma que 

Quando se coloca a questão do ensino/aprendizagem no ambiente virtual, 
onde se prioriza a co-construção do conhecimento através de uma perspectiva 

sócio-histórica, não há espaço para o instrucionismo. Aquele professor que dá 
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aula e aquele aluno que escuta, toma nota e faz prova não são os sujeitos 

deste tipo de aprendizagem. Talvez esteja aí a maior dificuldade enfrentada 

por inúmeros professores que, tendo como experiência o ensino presencial, 

são requisitados para dar cursos on-line. Muito deles sentem-se 

despreparados, pois, mais do que serem instruídos sobre o uso das máquinas 

e procedimentos técnicos, necessitam de preparo em termos pedagógicos, a 

fim de que possam desenvolver novas habilidades e as incorporar a suas 

práticas (Souza, 2009: 44). 

 

A expansão da EaD e os papéis desempenhados por seus integrantes têm sido 

bastante questionados. Arredondo (2003 apud Torres, 2007: 35) elabora uma longa e 

bem estruturada explanação acerca da formação dos tutores e ressalta que cada 

envolvido nesse processo precisa adquirir uma formação específica, em função das 

metodologias e planejamentos didáticos próprios da modalidade. 

Nesse sentido, a função desempenhada pelo tutor é bastante questionada e 

indagações se propõem: Quais as competências requisitadas do tutor à distância nos 

cursos on-line? O tutor pode ser inserido na categoria de docente? Há preparo 

pedagógico desses profissionais para desempenharem a função? 

Na perspectiva tradicional da EaD, era comum sustentar a ideia de que o tutor 

dirigia, orientava, acompanhava, mas não ensinava, uma vez que tal função caberia ao 

material. Contudo, Filho et al. (2012) afirmam que 

o surgimento de novas concepções pedagógicas de ensino e aprendizagem, os 

avanços tecnológicos e as possibilidades de interação, sobretudo o uso da 

internet, passaram a exigir do tutor novas competências e habilidades que 

ultrapassam essa visão tradicional de seu papel (Filho et al. 2012: 5). 

 

Os pesquisadores atuais têm sugerido que a atuação dos tutores exceda a tarefa 

de emissor de avisos ou mesmo um monitor para tirar dúvidas. Nas palavras de Mattar 

(2012: 52), concebemos “a atuação do tutor como a de professor transportado agora 

para um cenário em que tem que conviver com novos personagens e realizar novas 

atividades”. 

Nesse sentido, alguns autores defendem a superação do termo tutor para definir a 

função de docente na EaD. Para Bruno e Lemgruber (2009) a nomenclatura deveria ser 

descartada: 

Estamos, intencionalmente, utilizando o termo professor-tutor por 

considerarmos que o tutor a distância é também um docente e não 

simplesmente um animador ou monitor neste processo, e muito menos um 

repassador de pacotes instrucionais. Este profissional, como mediador 
pedagógico do processo de ensino e de aprendizagem, é aquele que também 

assume a docência e, portanto, deve ter plenas condições de mediar 

conteúdos e intervir para a aprendizagem. Por isso, na prática, o professor-

tutor é um docente que deve possuir domínio, tanto tecnológico quanto 

didático de conteúdo. [...] [não se justifica] a denominação de tutoria, que 
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descaracteriza a função docente para profissionais que assumem a mediação 

pedagógica (Bruno e Lemgruber, 2009 apud Mattar, 2012: xxiv).    
 

Nessa perspectiva, o papel do tutor-professor é de garantir a inter-relação 

personalizada e contínua dos estudantes com o sistema; ensinar e organizar situações de 

aprendizagem; planejar e propor atividades; atuar como mediador, provocador e 

orientador; prover informações e fontes de informações relevantes; e, estimular o 

desempenho e a formação e permitindo o contato individualizado com os estudantes, 

abrindo espaço para trocas afetivas mais amplas, quando os estudantes apresentam suas 

dificuldades e esperam um acolhimento. Logo, o papel do tutor também é o de docente. 

Munhoz (2003) destaca que apenas o uso de materiais adequados, desenvolvidos 

especificamente para a EaD, não é o suficiente para garantir o vínculo dos alunos com o 

curso e com a instituição. A tutoria é a forma mais segura de acompanhar, desenvolver e 

fixar o interesse dos alunos. Para Formiga (2009), na EaD, sobressai a valorização da 

aprendizagem cooperativa e a disseminação do conhecimento. Para Schlemmer (2009), 

o sentido de cooperação é  

buscar um equilíbrio entre as trocas sociais. Quando o equilíbrio é atingido, a 

troca de pensamento constitui uma estrutura obrigatória, ou seja, um sistema 

de correspondência simples ou de reciprocidades. Esse sistema é na verdade 

um agrupamento que engloba os que são elaborados individualmente pelos 

sujeitos que cooperam. A cooperação é então, um sistema de operações 

realizadas em comum (Schlemmer, 2009: 104). 

 

Assim, as definições dos diferentes papéis do professor na EaD podem variar de 

acordo com a instituição que desenvolve o projeto. “Não há um modelo único de 

educação à distância! Os programas podem apresentar diferentes desenhos e múltiplas 

combinações de linguagens e recursos educacionais tecnológicos”. (Brasil, Referenciais 

de Qualidade para Educação Superior a Distância, 2007: 7) 

Pensadas algumas características e funções do professor-tutor, cabe-nos tecer 

algumas considerações de quem seja o aluno virtual, ou seja, aquele que precisará estar 

constantemente buscando novos conhecimentos e adquirindo novas competências para 

atuar de forma efetiva na sociedade do conhecimento. 
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2.1.3. O aluno virtual: autonomia, autodidatismo, autodisciplina. 

 

Quando se pensa em ambiente educacional, imediatamente volta-se a atenção 

para o processo de ensino aprendizagem e para os personagens envolvidos nesse 

processo. Nosso foco, agora, se voltam nossas atenções para o protagonista desse 

processo: o aluno, mais especificamente, o aluno virtual. 

É fato que a maioria dos alunos que estudam on-line são adultos, pois essa 

espécie de aprendizagem, que se dá em qualquer lugar e a qualquer hora, permite-lhes 

continuar trabalhando em turno integral sem deixar de também dar atenção à família. 

Contudo, as facilidades apresentadas pela EaD não são garantia para a permanência do 

aluno no curso. Inúmeras vezes são estes mesmos os motivos de desistência, pois ainda 

se confunde flexibilidade com falta de compromisso (Gilbert, 2001 apud Pallof e Pratt, 

2004). 

Esses dois últimos estudiosos, em sua obra O aluno virtual: um guia para 

trabalhar com estudantes on-line (2004), elenca características desse discente, a saber: 

(a) não se sente prejudicado pela ausência de sinais auditivos ou visuais no processo de 

comunicação; (b) tem automotivação e autodisciplina; (c) deseja dedicar quantidade 

significativa de seu tempo semanal a seus estudos e não vê o curso como “a maneira 

mais leve e fácil” de obter créditos ou um diploma; (d) pensa criticamente; e (e) acredita 

que a aprendizagem de alta qualidade pode acontecer em qualquer lugar e a qualquer 

momento. 

Logo, o aluno precisará exercitar sua autonomia, tendo a oportunidade de 

explorar e reconhecer seus pontos fortes, suas limitações, interagir e cumprir com as 

atividades planejadas. Por conseguinte, a conscientização de sua responsabilidade no 

processo é fundamental. Observem-se as palavras de Souza (2009): 

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 (Souza, 2009: 35). 

 

Na EaD, a necessidade de uma interação entre o professor e o aluno é muito 

mais complexa, pois o aprendizado deve estar centrado no aluno, a fim de atender suas 

necessidades de ensino-aprendizado, baseando-se em atividades colaborativas.  

É nessa perspectiva que se espera que o aluno da EaD possua autonomia, 

autodidatismo, autodisciplina, na medida que tenha habilidade de refletir sobre as 
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colocações de outros alunos e dos professores que surgem a partir de um dado contexto 

definido, no qual será capaz de co-construir conhecimentos e criar significados, 

requerendo do mesmo  a noção de automotivação  e (pré)disposição para dedicar-se  ao 

curso, o estar e sentir-se presente nesse ambiente e/ou contexto. 

Francisco et al. (2005) tratam que as ações de ensinar e aprender em ambientes 

on-line implicam o estabelecimento de relações interpessoais e educacionais, ou seja, de 

interações e/ou ligações. São estas que suportam quer a aprendizagem quer o ensino e 

que afastam o ato de aprender e o ato de ensinar de um ato mecânico, socialmente 

descontextualizado, isolado. 

Já a noção de “presença” no AVA ganhou relevo a partir do trabalho de Saba 

(2003) que concluiu que um dos fatores considerado crítico e com impacto no grau de 

satisfação dos estudantes é efetivamente a percepção geral que tinham dos níveis de 

interação social. Garrison et al (2000) afirmam que o aprendizado tem lugar dentro de 

uma comunidade virtual de aprendizado articulados por três elementos básicos: a 

presença cognitiva, a presença social e a presença de ensino.  

Gonçalves (2013) discorre sobre um contínuo de presença em comunicação de 

saúde, baseado no trabalho de Osterman e Schwartz-Barcott (1996). O autor discorre 

sobre três tipos de presença na relação médico-paciente e trataremos de adaptá-las para 

o contexto dos fóruns de EaD. 

O primeiro tipo de presença descrito é chamado, por ele, de simplesmente 

presença, quando só o corpo físico está presente, porém, a energia, as emoções estão na 

realidade pessoal e subjetiva do médico; o segundo tipo é a presença parcial, onde o 

profissional está presente com o corpo físico e no contexto do doente, mas o foco de 

energia está colocado sobre os objetos, por exemplo, peças de computadores e/ou de 

qualquer equipamento ou procedimento médicos (nesse caso, o profissional torna-se 

mais um pesquisador de doenças do que um cuidador de pessoas). O terceiro tipo é a 

presença completa que se caracteriza pelo fato de o profissional estar fisicamente 

presente no contexto do paciente com o seu comportamento físico, atendendo a 

sinalização através de mensagens não verbais, que imediatamente dão aos pacientes 

indícios de interesses em seus problemas.  

Gonçalves (2013) ainda apresenta estratégias para mostrar-se presente para o 

paciente: (i) escuta atenta; (ii) re-enquadramento da entrevista, ou seja, a reformulação 

das tarefas clínicas e a necessidade de colaboração interativa entre médico e os 

pacientes; (iii) respostas facilitadoras e a observação das pistas verbais e não verbais. 
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Nos fóruns de EaD, os alunos precisam sentir-se integrantes, atuantes e 

reconhecerem as estratégias para se mostrarem presentes dentro da comunidade de 

aprendizado, fazendo uso e trazendo não apenas para si, mas para o grupo participante 

da interação, a sua bagagem cultural, histórica e emocional, percebendo-se sujeito-autor 

de sua aprendizagem, atribuindo significado e integrando-o a sua vida, fazendo-se  

presente nesse ambiente de forma integral.  

Nesse sentido, a presença completa se efetiva nos fóruns de EaD quando os 

interactantes interagem de forma a buscar soluções conjuntas, agindo de forma 

colaborativa e cooperativa, estando presente virtualmente, no espaço proposto para a 

sala de aula virtual. Cabe-nos pensar ainda sobre o gênero discursivo fórum eletrônico. 

 

2.1.4. Os fóruns eletrônica de EaD  

 

No fórum, a atividade central é alimentada por um debate sobre determinado 

tema. Uma característica fundamental dessa modalidade é a formação do conhecimento 

e da discussão de forma coletiva com base na colaboração de todos.  

A interação nesse ambiente se dá de modo assíncrono, ou seja, na forma escrita e 

em tempo não real. Os textos normalmente são curtos e as interações podem ter marcas 

de oralidade, apresentando na linguagem traços de informalidade marcados pela 

linguagem coloquial e pelo uso expressivo das pontuações e pelos emoticons14, na 

tentativa de suprir a redução dos elementos paralinguísticos e extralinguísticos.  

Uma vez inserido e/ou comentado um tópico, ou pelo professor-tutor ou pelo 

aluno, ele se mantém naquele ambiente e pode ser retomado a qualquer momento. 

Mattar (2012) afirma: 

Pela importância dos fóruns em EaD, é essencial que os professores sejam 
adequadamente formados no seu uso, para que evitem, de um lado, dominar 

completamente as discussões (tolhendo assim a liberdade de expressão dos 

alunos), e, do outro lado, não fiquem totalmente ausente (dando a impressão 

de abandono aos alunos). É interessante convidar especialistas que não fazem 

parte da turma e que dominam o tema a ser discutido, o que enriquece muito 

o debate (Mattar, 2012: 121). 

 

                                                        
14 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. Exemplos: (isto é, sorrindo, estou alegre); (estou triste, 
chorando), etc. Normalmente é usado nas comunicações escritas de programas mensageiros, como o 

MSN Messenger ou pelo Skype e outros meios de mensagens rápidas. Disponível em 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Emotions, acesso em 30.Maio. 2012.   

http://pt.wikipedia.org/wiki/Paralingu%C3%ADstica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Smiley
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dcone_(inform%C3%A1tica)
http://pt.wikipedia.org/wiki/MSN_Messenger
http://pt.wikipedia.org/wiki/Skype
http://pt.wikipedia.org/wiki/Emotions
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Desta forma, nesse ambiente, faz-se um terreno fértil para análise das interações 

ocorridas, bem como o modo como os interactantes se comportam. Ainda, conforme, 

Mattar (2012), pode-se destacar que 

Pré-textos bem selecionados, um professor hábil no uso didático de fóruns e 

um grupo de alunos treinados na ferramenta podem garantir um curso on-line 

a distância de excelente qualidade, com resultados de aprendizagem muito 

positivos para os alunos (Mattar, 2012: 121). 

 

Valemo-nos das particularidades assinaladas por Paiva e Rodrigues (2004) 

acerca deste enunciado, como gênero textual: 

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 ulteriores comentários 

acerca dos tópicos discursivos que ali se desenrolam (Paiva e Rodrigues, 

2004 apud Souza, 2009: 53-54). 
 

Vale ainda ressaltar o seu caráter dialógico, visto que os interactantes constroem 

e discutem determinado tema e/ou assunto, colaborando mutuamente com a constituição 

do conhecimento e/ou dos problemas do grupo. À medida que esses discursos são 

construídos, uma rede discursiva se estrutura caracterizando este gênero textual. 

Ressaltamos também a função social e educacional desempenhada, pois este é o local de 

discussão e ampliação e consequentemente, construção do conhecimento.  

Destacamos que a interação ocorre na modalidade escrita, porém mantêm traços 

da oralidade, a fim de “simular” uma interação face a face cotidiana. A escrita é apenas 

o canal. O fórum é uma conversa institucionalizada, e, como tal, caracteriza-se pelas 

assincronias típicas desse tipo de interação. 

Desta forma, o gênero textual “fórum eletrônico” é um recurso didático que 

incentiva, discute e aprofunda os aspectos relacionados aos tópicos propostos, servindo 

como suporte para o processo de ensino-aprendizagem. E será nele que concentraremos 

nosso olhar, já que é a principal ferramenta utilizada pelos alunos para a interação. 

 

2.1.5. As interações (mediadas) pelo computador. 

 

O início das discussões acerca das interações em EaD ocorreu com Moore 

(1989), que abordou as relações entre alunos, professores e conteúdos através de três 

tipos de interações: aluno-professor; aluno-aluno; e  aluno-conteúdo (Mattar, 2012: 39). 

Acerca dessas interações, Sims (2006) propõe métricas para avaliar de que 

maneira as interações podem ajudar a atingir os objetivos de aprendizado em um curso 
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de EaD,  envolvendo os aprendizes. Para tanto, propõe que sejam avaliados ainda outros 

itens, tais quais: estilos de aprendizagem, atividade cognitiva, papéis, feedback, dentre 

outros. O autor afirma que o foco da interação deve estar centrado no aprendiz, 

assegurando que “nossos modelos de design são ainda baseados em paradigmas 

presenciais e centrados no professor. Se desejamos atingir o potencial e os benefícios 

plenos que um ambiente on-line permite, precisamos repensar as filosofias que trazemos 

para o ambiente de design” (Sims, 2006 apud Mattar, 2012: 31). 

Para Primo (2007: 228), “a relação do homem com a máquina nunca é um 

diálogo, como ocorre entre seres humanos; as reações do computador a um clique não 

caracterizam um diálogo”. Para ele, a interatividade é um processo e não uma 

característica do meio ou capacidade do canal. Logo, desenvolve dois conceitos: os de 

interações mútuas e reativas. Nas palavras do autor,  

na interação mútua, os interagentes reúnem-se em torno de contínuas 

problematizações. As soluções inventadas são apenas momentâneas, podendo 

participar de futuras problematizações. [...] As interações reativas, por sua 

vez, são marcadas por determinações que condicionam as trocas. [...] 

(relações potenciais de estímulo-resposta impostas por pelo menos um dos 

envolvidos na interação) – se forem ultrapassadas, o sistema interativo pode 

ser bruscamente interrompido (Primo, 2007: 228-9). 

 

Nesse contexto é possível pensar na interação homem/máquina, essencial à EaD, 

visto que o aluno precisa reconhecer as ferramentas que a máquina possui para utilizar 

bem os recursos oferecidos pelo AVA. Entretanto, a interação só se efetiva quando os 

interactantes utilizam a ferramenta e se comunicam. Por esse viés, é possível relacionar 

as interações à luz do conceito de dialogismo, proposto por Bakhtin (2000). 

Para estudioso, o discurso é, sobretudo, dialógico e existe pelo contato 

presencial (e/ou não-presencial) e pelos contextos sociais em que estão inseridos. As 

realizações linguísticas obedecem a um movimento complexo relacionado à situação do 

locutor, que precisa levar em consideração que o ato interativo em si não apenas as 

experiências anteriores e os aspectos pessoais, bem como o horizonte dos interlocutores, 

estes submetidos às mesmas influências.  

Bakhtin (2000) ainda afirma que o interlocutor tem papel fundamental na 

enunciação à medida que elabora a preparação para uma resposta denominada, por ele, 

de atitude responsiva ativa, a qual contempla não só a alternância entre falantes (sem a 

qual não existe diálogo), como também o próprio princípio dialógico/polifônico. Acerca 

do diálogo, ressalta tratar-se de uma atividade ampla e complexa.  
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Restringindo ao nosso corpus, podemos perceber esta complexidade, ainda de 

forma mais ampla, uma vez que os diálogos estabelecidos nos fóruns reduzem os 

elementos paralinguísticos e extralinguísticos e a atitude responsiva não é simultânea, 

possuindo um intervalo maior entre uma pergunta e uma resposta.  

 Em interações ocorridas em AVA, o intervalo maior de resposta, torna o 

processo dialógico ainda mais complexo. Nas leituras sobre EaD, os autores 

recomendam que não se ultrapassem mais de vinte e quatro horas para que a resposta 

seja dada ao interlocutor. Nos AVA, o processo interativo inicia-se e aguarda-se a 

resposta do outro. 

 Acerca da importância do feedback, Yacci (2000 apud Mattar, 2012: 40) 

evidencia que, quando há uma demora nas respostas, os alunos perdem o interesse de ler 

o que o professor escreveu, havendo, para tanto um timing certo (ou máximo) para a 

resposta. Ultrapassando determinado limite, a interação não se completa, pois o aluno 

esquece o objetivo original da mensagem podendo então ser esse um fator motivador de 

impolidez e mal-entendidos. 

Os estudiosos da EaD apontam que a interação é o elemento-chave no 

aprendizado, na retenção e nas percepções gerais do aluno em relação à eficácia. Hirumi 

(2006 apud Mattar 2012: 50) ressalta a importância de “sintetizar e relacionar a 

literatura sobre interação, oferecendo orientações práticas para o design das interações”, 

ou seja, medidas práticas para que de fato não se limitem a simples análises.  

Para tanto, propomo-nos a ampliar esta discussão acerca da interação nos fóruns 

de EaD, tratando-a sob um viés linguístico. Para tanto, elegemos um curso de EaD, de 

uma instituição pública de ensino, e tratamos de analisar as interações ocorridas nos 

fóruns de notícias. Como antes ressaltamos, amparamo-nos na Análise da Conversa 

Etnometodológica, Sociolinguística Interacional e na Pragmática, a fim de observar 

como as interações acontecem e se elas podem ser ‘beneficiadas’ se os interactantes 

possuírem ciência da complexidade do processo interativo. 

Demostraremos, assim, como as interações realizadas nos AVA são sensíveis 

aos fenômenos interacionais e que, apesar de suas peculiaridades enquanto interação – 

ser uma interação face a face, distante fisicamente e mediada pela máquina – possuem 

elementos que precisam ser descritos sob um ponto de vista linguístico. Essa análise 

linguística pode corroborar, sobretudo, com os profissionais responsáveis pela 

formação/configuração dos AVA e com os docentes e os discentes no processo de 

ensino-aprendizagem. 
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2.2. ENTRE ASPECTOS DA ANÁLISE DA CONVERSA ETNOMETODOLÓGICA E 

DA SOCIOLINGUÍSTICA INTERACIONAL: COMPLEMENTAÇÕES NECESSÁRIAS 

 

Até aqui falamos de interação e interatividade, em geral, relacionando os 

conceitos com o universo da educação. Já existe uma tradição constituída e muito rica 

de discussões sobre interação especificamente por estudiosos em EaD. 

Todavia, buscaremos observar como os conceitos linguísticos podem corroborar 

aos estudos tradicionais da EaD.  Para isso, propomo-nos a discutir e a analisar essas 

interações,  observando as influências mútuas que os interactantes exercem uns sobre os 

outros enquanto mediadores e construtores do discurso em si. 

Dessa forma, analisar como os participantes desse evento produzem seus 

discursos e se comunicam é objeto de estudo para a Análise da Conversa 

Etnometodólogica (ACE), cujo objetivo se detém na observação da interação num 

momento real, ou seja, em atividade. 

Os estudiosos da ACE têm, então, como interesse, entender como os processos 

interacionais são fundamentais para a construção da ordem social. Heritage e Atkinson 

(1984) definem os propósitos teóricos e analíticos da ACE da seguinte forma: 

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: 18). 

 

Os analistas da conversa estudam a fala-em-interação, ou seja, observam a 

interação no momento real. Ribeiro e Garcez (2002) ressaltam que a análise da 

organização do discurso e da interação social demonstra a complexidade inerente a 

qualquer tipo de encontro face a face, pois, na condição de participantes, estamos a todo 

o momento introduzindo ou sustentando mensagens que organizam o encontro social.  

Para os etnometodólogos o que interessa de fato são as práticas do cotidiano, ou 

melhor, a linguagem utilizada no dia-a-dia por meio da interpretação da realidade social. 

Contudo, recorremos também aos estudiosos da Sociolinguística Interacional, uma vez 

que os mesmos pensam a interação de forma multidisciplinar, tendo como princípio 

gerador a pergunta: “o que está acontecendo aqui e agora?”. 

Sob o viés da Sociolinguística Interacional, procura-se entender o significado do 

discurso a partir do contexto interacional, embora sabendo da complexidade que é 

própria de qualquer tipo de encontro face a face, ao passo que uma vez na condição de 
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participantes, estaremos a todo o momento introduzindo ou sustentando mensagens que 

organizam o encontro social (Ribeiro e Garcez, 2002: 7). 

Brigatte (2009) define a Sociolinguística Interacional, segundo a integração dos 

processos de construção de sentido quando 

a conversa resulta de uma atividade interpessoal face a face entre dois ou 

mais indivíduos em um contexto no qual se estabelece um campo de ação 

comum que une os sujeitos envolvidos. Os significados são construídos e 

negociados na situação social, a partir da compreensão dos participantes 

sobre o que está acontecendo aqui e agora. Por meio dessa questão, dois 

indicadores contextuais são apontados, sendo que o primeiro, aqui, diz 

respeito ao contexto situacional e o segundo, agora, focaliza o momento da 

interação (Brigatte, 2009: 3). 
 

Neste ínterim, tornaremos o estudo ainda mais complexo, na medida em que em 

uma interação ou mesmo uma conversa poderá existir sem o encontro face-a-face. 

Assim, as perguntas propostas por Goffman − “onde está a realidade de uma 

interação?”, “o que está acontecendo?”, “por que isso agora?” −, nas interações 

ocorridas nos AVA, estabelecem uma nova organização social do discurso. 

Para tanto, recorreremos aos conceitos da ACE no que tange à troca de turnos 

para observar o padrão que se estabelece nas interações dos fóruns, bem como aos da 

Sociolinguística Interacional para a análise dos enquadres, esquemas de conhecimento e 

footings, analisando como esses são negociados. Tomaremos, ainda, a noção de pistas 

de contextualização proposta por Gumperz com o intuito de analisar como elas ocorrem 

quando as interações não são face a face. Por fim, a compreensão de contexto, 

observando a negociação realizada pelos interactantes no ambiente que estão inseridos, 

será acrescentada. 

Dessa forma, é a partir do substrato teórico dessas linhas de pesquisa que a 

questão analítica que subsidia nosso trabalho se instaura. Tais análises se fazem 

importantes para subsidiar os estudos acerca dos mal-entendidos e da (im)polidez nos 

AVA.  

 

2.2.1. Organização da Tomada de Turnos 

 

A tomada de turnos é um conjunto de orientações normativas na interação social 

humana para a distribuição, manutenção ou transferência dos turnos entre os 

participantes numa interação, conforme descrito por Sacks, Schegloff e Jefferson
15

 

(2003 [1974]). O modelo proposto por eles aborda o componente da construção do 
                                                        
15 Para efeitos de não repetição dos autores, optamos por denominá-los daqui para frente de SSJ. 
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turno, explicitando que há diferentes maneiras de se construir um turno, a partir das 

unidades de construção do turno (UCT)
16

. 

Segundo SSJ, cada sistema possui suas peculiaridades e, por consequência, 

funcionam de modo diferente na construção das UCT. A maneira pela qual o 

participante consegue (ou não) tomar o turno, como o faz e as consequências dessas 

ações são diferentes em função da característica do sistema organizacional de trocas de 

turno que operam na interação. 

Para o investigador de sistemas de tomada de turnos per se, não é de se 

admirar que sistemas de tomada de turnos possam ser produtivamente 

construídos de várias formas. Visto que são usados para organizar tipos de 

atividades bastante diferentes umas das outras, é de particular interesse ver 

como sistemas de tomada de turnos em operação podem ser caracterizados  
em função de suas adaptações às propriedades dos tipos de atividade nas 

quais eles operam. Mais uma vez, um investigador interessado em algum tipo 

de atividade organizada por um sistema de tomada de turnos desejará 

descrever como o tipo de atividade investigada se adapta à forma particular 

do sistema de tomada de turnos que nele opera ou como é por ela limitado 

(Sacks, Schegloff e Jefferson, 2003 :12). 

 

Desta forma, SSJ evidenciam que todos os sistemas de interação como reuniões, 

entrevistas, debates ou cerimônias, possuem sistemas de troca de fala diferenciados. Nas 

interações nos AVA, por exemplo, o turno é iniciado por aquele que postou17 a primeira 

fala, podendo ser ele o professor-tutor ou aluno. Contudo, espera-se que o professor-

tutor direcione o curso da interação. 

Embora a descrição da sistemática de tomada de turnos seja relevante para a 

compreensão dos mais variados cenários, SSJ propuseram-se a apresentar um modelo 

que diz respeito à conversa, que segundo eles, é “reconhecida como o sistema basilar 

por ser de domínio comum a qualquer falante e exemplo primordial de ambiente em que 

se dá a socialização humana” (Freitas e Machado, 2008: 60). 

Para os autores, a tomada de turnos é apresentada como um modelo de operação 

básico para a conversa por ser invariável em relação aos participantes, posto que 

qualquer alteração, introduzida por eles, é tratada sem que haja alterações na 

organização, ao mesmo tempo em que dá conta de aspectos do contexto situacional. A 

sistemática de tomada de turnos consiste, portanto, de (i) dois componentes e (ii) um 

conjunto de regras em estreita coordenação (Freitas e Machado, 2008: 61-2). 

                                                        
16 As UCTs são reconhecidas como unidades básicas de organização dos turnos na fala interacional 

(Schegloff, 1996 apud Freitas e Machado, 2008). Have (1999 apud  Freitas e Machado, 2008) destaca que 

o que basicamente define uma UCT é sua ação potencial para os participantes e que tal unidade se 

sobrepõe a propriedades estruturais. 
17 Publicação numa página da Internet. Disponível http://www.priberam.pt/dlpo/default.aspx?pal=postagem 
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Os dois componentes referem-se à composição dos turnos relativa ao momento 

em que o interlocutor projeta o fim da UCT dos seus parceiros, permitindo seu ingresso 

para tomar a palavra. Já a alocação dos turnos diz respeito às possibilidades de 

definir/selecionar quem será o próximo falante, existindo dois tipos de alocação, a 

saber: 

(a) aqueles em que o turno seguinte é alocado pela seleção que o falante 

corrente faz de quem será o seguinte; e (b) aquelas em que o falante seguinte 

é alocado por auto-seleção (Sacks, Schegloff e Jefferson, 2003: 16). 

 

Nesse sentido, percebemos que, apesar dos fóruns eletrônicas de EaD serem os 

locais de conversa entre os envolvidos no processo educativo (professor-tutor e aluno),  

por não existir a interação face-a-face, alguns pontos são alterados.  

SSJ afirmam que, para merecer uma consideração séria, um modelo de tomada 

de turnos deve ser capaz de acomodar quatorze princípios, ou seja, conjunto de regras 

em estreita coordenação, a saber:  

(1) a troca de falante se repete, ou pelo menos ocorre;  
(2) na grande maioria dos casos, fala um de cada vez;  

(3) há ocorrências de mais de um falante por vez são comuns, mas breves;  

(4) transições (de um turno para o próximo) sem intervalos e sem 

sobreposições são comuns. Junto com as transições caracterizadas por breves 

intervalos ou ligeiras sobreposições, elas perfazem a grande maioria das 

transições; 

(5) A ordem dos turnos não é fixa, mas variável; 

(6) O tamanho dos turnos não é fixo, mas variável; 

(7) A extensão da conversa não é previamente especificada; 

(8) O que cada um diz não é previamente identificado; 

(9) A distribuição relativa dos turnos não é previamente especificada; 
(10) O número de participantes pode variar; 

(11) A fala pode ser contínua ou descontínua; 

(12) Técnicas de alocação de turnos são obviamente usadas. Um falante 

corrente pode selecionar um falante seguinte (como quando ele se dirige uma 

pergunta à outra parte) ou as partes podem se auto-selecionar para 

começarem a falar; 

(13) Várias ‘unidades de construção de turnos’ são empregadas: por exemplo, 

os turnos podem ser projetadamente a ‘extensão de uma palavra’ ou podem 

ser a extensão de uma sentença; 

(14) Mecanismos de reparo existem para lidar com erros e violações da 

tomada de turnos; por exemplo, se duas partes encontram-se falando ao 

mesmo tempo, uma delas irá parar prematuramente, reparando, assim, o 
problema (Sacks, Schegloff, Jefferson, 2003: 15). 

 

Notamos que, salvas as adequações, o modelo proposto por SSJ se adapta 

também às interações ocorridas no AVA. Souza (2009), baseada nos trabalhos 

desenvolvidos por Kneser, Pilkington e Treasure-Jones (2001), apresenta um novo 

método de análise de diálogos, ocorridos em AVA, intitulado Exchange Structure 

Analysis (ESA), com o objetivo de esclarecer as diferenças entre os papéis dos 

professores-tutores e dos alunos, em ambientes mediados pelo computador.  
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Souza (2009), acerca desse trabalho, ressalta que fora realizado primeiramente 

em chats e teve, por princípio, analisar o grau de simetria nas tomadas que se sucedem 

entre os participantes de um diálogo. Contudo, ela optou por fazer uma adaptação da 

teoria para adaptar-se ao estudo dos fóruns realizados em AVA. Fez uso do quadro 

proposto por Kneser, Pilkington e Treasure-Jones, que também nos servirá de aporte 

para a análise das trocas de turnos realizadas nos fóruns. 

No método das autoras, os movimentos da fala incluem diferentes atos, como 

informar, inquirir, desafiar e direcionar. Contudo, os objetivos dos estudos realizados 

não se atêm a analisar os conteúdos, mas, sim, as estruturas, ou seja, a maneira como 

ocorriam em termos de tomada de turnos e o tipo argumentativo nas interações. Para 

tanto, propõe o seguinte esquema: 

Papel 

Argumentativo 

Categoria ESA que se 

espera- ser mais 

frequente que a média 

Posição de 

Controle no 

diálogo 

Papel na 

estrutura de 

troca 

Categoria de 

movimento que se 

espers ser mais 

frequente que a média 

Explicador I Ativo Iniciador Dar motivos, razões. 

Elaborador I Ativo Iniciador Informar 

Inquiridor I Ativo Iniciador Inquirir, perguntar 

Crítico RI Ativo Reiniciador Desafiar ou discordar & 

justificar 

Esclarecedor RI Ativo Reiniciador Esclarecer 

Avaliador RC Dominador O que dá 

termino 

Dar feedback 

Narrador  AS Dominador O que dá 

continuação 

Informar & dar motivos 

Explicador AS Passivo Respondedor Dar motivos 

Elaborador AS Passivo Respondedor Informar 
 

Quadro 01: Hipóteses sobre os papéis dos participantes baseadas nas análises das estruturas de troca e nas 
categorias de movimentos (Souza, 2009: 68). 

 

Elas propõem, para a análise das categorias de troca de turnos nos fóruns, as 

seguintes abreviações: (I) Iniciação; (R) Resposta; (RC) Turnos que não sinalizam a 

continuação da troca; e (SA) Stand-Alone [exposição de um tópico], quando o tutor ou 

aluno discorre sobre determinado assunto. Com base no modelo de Kneser, Pilkington e 

Treasure-Jones, Souza (2009) afirma que 

Segundo as autoras [Kneser, Pilkington e Treasure-Jones], a ESA nos permite 

determinar quem detém iniciativa, assim como o grau de simetria e inclusão 

na participação. Como exemplo, e detalhado no quadro acima, elas dizem que 

é iniciador aquele que tende a iniciar muito mais do que simplesmente a 
responder, a recíproca sendo igualmente verdadeira, ou seja, alguns optam 

somente por responder, raramente tomando a iniciativa de iniciar o tópico. Já 

o reiniciador é aquele que detém um alto número de reiniciações, ou seja, 

sinaliza que deseja continuar o assunto, e não terminá-lo. Porém, caso 

queiramos verificar se um reiniciador assume uma postura mais crítico ou de 
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esclarecedor em uma interação torna-se necessário utilizarmos a análise dos 

movimentos fornecidas pelo método DISCOUNT18 (Souza, 2009: 68). 

 

Baseando-nos então nos modelos acima descritos acerca das trocas de turnos, 

observaremos como elas ocorrem nos fóruns de EaD, onde os elementos de transição 

não verbais e suprassegmentais são eliminados. Importante observar que recorremos a 

SSJ (2003) por pensarmos que as suas contribuições se adaptam às interações dos 

ambientes virtuais de aprendizado e a Kneser, Pilkington e Treasure-Jones (2001) com a 

finalidade de esclarecer as diferenças entre os papéis dos professores-tutores e dos 

alunos em ambientes mediados pelo computador. Trataremos ainda de identificar em 

que turno se inicia o mal-entendido e a impolidez. 

 

2.2.2. Entre os Enquadres, Esquemas de Conhecimento e Footings. 

 

A noção fundamental para a compreensão das interações encontra-se no conceito 

de enquadre, introduzido por Gregory Bateson, em 1972, posteriormente estudado por 

Deborah Tannen e Cynthia Wallat (1987), que trabalharam com as questões 

relacionadas à construção e à interpretação de significados e por Goffman (2002), com 

seu conceito sobre footing e rituais conversacionais.  

Para Gregory Bateson (2002), os interlocutores estão preocupados em identificar 

sinais que contextualizam os enquadres, a fim de que possam fornecer uma resposta 

adequada à situação presente e contribuir com mais eficiência na construção da 

comunicação em curso. O autor exemplifica afirmando que, para identificarmos se um 

enunciado é uma brincadeira ou uma ironia, precisamos identificar as pistas durante a 

interação (Wysocki, 2010: 3). 

Com a parceria entre a linguista Deborah Tannen e a psicóloga Cynthia Wallat, 

as noções de enquadre, esquemas e estrutura de expectativa receberam uma análise 

importante. Elas fundamentaram um estudo importante sobre os aspectos interacionais e 

cognitivos acerca da construção do discurso em encontros face-a-face. 

As autoras afirmam que as noções de enquadre, esquema e termos afins refletem 

a noção de estruturas de expectativa, isto é, conhecimentos adquiridos pelas pessoas 

                                                        
18 De acordo com Kneser, Pilkington e Treasure-Jones, o propósito original do esquema de análise 

DISCOUNT (Pilkgton, 1997) era “atingir uma série de níveis e categorias descritivas que, juntas, 

pudessem descrever os padrões de interação observados nos diálogos e então serem usados para gerar 

modelos de diálogos para serem usados em modelos para uso em sistemas de tutoria inteligentes”. (Souza, 

2009: 68) 
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através de experiências anteriores e que são compartilhados em determinada sociedade. 

Tais conhecimentos, quando compartilhados, possibilitam-nos realizar associações e 

inferências sobre pessoas e sobre acontecimentos durante uma interação. 

Distinguem ainda os conceitos de enquadre interativo e esquemas. O enquadre 

interativo é de natureza interacional, com referência à noção antropológica/sociológica. 

A outra categoria é de esquemas, com referência a noção de esquemas de conhecimento 

sob o ângulo da Psicologia e da Inteligência Artificial (Ribeiro e Garcez (orgs), 2002: 

183). 

A noção de enquadre interativo refere-se “à definição do que está acontecendo 

em uma interação, sem a qual nenhuma elocução (ou movimento, ou gestos) poderia ser 

interpretado”. Ou seja: é a compreensão do falante acerca da atividade que está sendo 

encenada. “Esse sentido é percebido a partir da maneira como os participantes se 

comportam na interação, os enquadres emergem das interações verbais e não-verbais e 

são por elas constituídos” (Tannen e Wallat, 2002: 188-9). Portanto, os enquadres 

constituem a maneira como construímos e sinalizamos o contexto da situação, o que 

está acontecendo no aqui e agora.  

Os esquemas de conhecimento representam as expectativas dos participantes 

acerca das pessoas, dos objetos, dos eventos e dos cenários do mundo, fazendo a 

distinção, portanto, entre o sentido deste termo e os alinhamentos
19

 que são negociados 

em uma interação específica. A única maneira de alguém compreender qualquer 

discurso é através do preenchimento das informações proferidas, decorrentes do 

conhecimento de experiências anteriores no mundo. Assim, a palavra Ambiente Virtual 

de Aprendizado, por exemplo, não faz sentido para as pessoas que não participam do 

contexto da EaD.  

O footing, descrito por Goffman (2002), nada mais é que um desdobramento do 

conceito de enquadre nos discurso, ou seja, representando o alinhamento, a postura, a 

posição, a projeção do “eu” no jogo interação do discurso, sendo gerenciador ou,  

mesmo,  receptor do enunciado negociando, introduzindo ou mesmo ratificando os 

papéis sociais.  

De acordo com Wysocki (2010), “uma mudança do footing acarreta uma 

mudança no alinhamento assumido pelos interactantes, expressa na maneira como se 

                                                        
19 Já o alinhamento (Goffman, 1981) diz respeito ao relacionamento dos participantes com suas atividades 

em curso. O alinhamento é considerado um desdobramento do conceito de enquadre (Goffman, 1974), 

que indica a definição da situação. (Brigatte, 2009: 4) 
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conduz a produção ou a recepção de uma elocução, isto é, ao detectar uma mudança de 

footing, encontra-se também uma mudança no enquadre” (Wysocki, 2010: 4). 

Goffman (2002) salienta que não possuindo a interação corporal e o tom de voz 

facilmente se incorrem erros na interpretação dos footings. Nesse sentido, destacamos 

que, no corpus selecionado, as interações não ocorrem na língua oral, nem face a face, 

portanto, qualquer alteração no enquadre interativo deve ser comunicada através da 

“língua escrita”, o que torna a interação mais complexa.  

O autor ainda destaca que cada enquadre interativo faz com que o interactante 

estabeleça um footing distinto. Para analisar as mudanças de footing, Goffman (2002) 

identifica suas bases estruturais: a estrutura de participação
20

, o formato de produção
21

 e 

o conceito de encaixamento
22

.  

Assim sendo, os footings são alterados frequentemente pelos participantes do 

discurso uma vez que são inerentes à fala natural. Contudo, devem possuir ciência do 

contexto e perceber as pistas de contextualização de dada interação, posicionando-se em 

determinado enquadre.  

Deste modo, quando não há entendimento dos enquadres e/ou das alterações de 

footings podem ocorrer mal-entendidos e/ou situações de conflito e impolidez. Nesse 

sentido, pretendemos observar, nos fóruns, como enquadres emergem e como os 

participantes reagem a uma determinada situação, utilizando-se da língua escrita, 

através de interações verbais e não verbais (caso dos emoticons).  

 

2.2.3. Pistas de Contextualização  

 

Considerando a dinamicidade da comunicação humana, pode-se supor que os 

participantes de uma interação estejam todo o tempo sinalizando e inferindo o modo 

como a comunicação deve ser interpretada. O uso estratégico dos enquadres e dos 

footings só é possível graças a certas convenções que orientam os falantes diretamente 

no contexto de uso (Biar e Bastos, 2009: 8). 

                                                        
20 Numa interação, o indivíduo poderá participar como um ouvinte ratificado (fazendo parte da interação) 

ou não ratificado (não fazendo parte diretamente da interação). Entre os ratificados, há três tipos de status: 

ouvinte endereçado (a fala é dirigida diretamente a ele); ouvinte não endereçado (a fala não é dirigida 

especificamente a ele, mas acaba participando dela) e plateia (conjunto de ouvintes). 
21 Constituído pelos conceitos de animador (quem produz sonoramente o texto), autor (quem produz o 

conteúdo do texto) e responsável (quem delimita sua posição em relação ao texto). Destaque-se, 

entretanto, que essas posições podem ser alteradas em virtude da alteração do footing e do enquadre 

interativo.  
22 É quando “quem fala” acresce a sua fala “de outras pessoas”.  
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Gumperz (2002: 151) parte do pressuposto de que “uma elocução pode ser 

compreendida de várias maneiras e que as pessoas decidem interpretar uma determinada 

elocução com base nas suas definições do que está acontecendo no momento da 

interação”. Assim, para entender os objetivos do interactante numa elocução, o 

interlocutor precisa reconhecer marcas no discurso que sinalizem a mudança de footing.  

Para o autor, a interpretação desse contexto se dá através das pistas de 

contextualização que nada mais são que “todos os traços linguísticos que contribuem 

para a sinalização de pressuposições contextuais” (Gumperz, 2002: 152). 

Logo, elas são responsáveis por associar a manifestação linguística ao 

conhecimento contextual em um nível pragmático. Para Gumperz (2002), uma interação 

deve ser analisada em três níveis ou canais de comunicação: (a) sinais não verbais, tais 

como direção do olhar, distância proxêmica, ritmo cinésico ou duração de tempo do 

movimento corporal e da gesticulação; (b) sinais paralinguísticos – voz, altura do som e 

ritmo; e (c) conteúdo semântico das mensagens. 

Para ele, informações etnográficas e o que o falante pretende atingir e como 

percebe determinada interação são também dados para observação das pistas de 

contextualização e para compreensão do que está acontecendo para que não haja 

divergências e mal-entendidos à compreensão do sentido. Nas palavras dele, temos que,  

[...] quando um ouvinte não reage a uma das pistas, ou não conhece sua 
função, pode haver divergência de interpretação e mal-entendidos. [...] 

quando isso acontece [...] Dizemos que o falante é antipático, impertinente, 

grosseiro, não cooperativo, ou que não está atendendo. Os interlocutores 

geralmente não se dão conta de que o ouvinte talvez tenha deixado de 

perceber uma mudança no ritmo ou uma alteração de pronúncia. As falhas de 

comunicação desse tipo, em outras palavras, são consideradas gafes sociais e 

levam a julgamentos errôneos acerca da intenção do falante; provavelmente 

não serão identificadas como simples erros linguísticos (Gumperz, 2002: 

153). 

 

Ressalta-se ainda que, ao desenvolver sua teoria, Gumperz focalizou as 

interações verbais face a face, considerando a língua em sua modalidade falada. Nesse 

contexto, pensamos como analisar a interação verbal em ambiente virtual, onde as 

trocas de informação são escritas e cujos comportamentos, sentimentos, personalidades 

e identidades não são perceptíveis muitas vezes.   

Buscaremos, então, observar as escolhas lexicais enquanto pistas linguísticas e, a 

partir destas, como o conteúdo semântico deve ser entendido e como o que precede e o 

que se segue se relaciona com cada elocução, analisando as informações etnográficas do 

ambiente e, por fim, a intenção e o que se pretende atingir com determinada interação.  
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2.2.4. A Noção de Contexto 

 

Erickon e Shultz (2002) afirmam que “para saber o que quer que seja necessário 

para se comportar de maneira aceitável perante os demais membros de uma sociedade, 

crianças e adultos devem conhecer quais as formas de comportamento verbal e não 

verbal são apropriadas em cada contexto social” (Erickon e Shultz, 2002: 215). 

Para esses autores, a interpretação de uma situação social é motivada por uma 

pergunta: o que está acontecendo aqui e agora? A interrogação aponta para dois tipos 

de indicadores contextuais: o aqui direciona a interpretação para o contexto situacional; 

e o agora remete ao momento da interação em curso.  

Nesse sentido, as informações contextuais e, sobretudo, a interpretação dos 

participantes são importantes na construção da mensagem e da metamensagem do que 

ocorre no aqui e agora.  

Devemos, portanto, focar no cenário onde ocorre a interação, observando que as 

informações contextuais são dinâmicas e tornam-se mais evidentes no jogo e 

movimento dos enquadres interacionais, através das pistas de contextualização.  

Ribeiro e Pereira (2002: 51) propõem a distinção entre os contextos macro e 

micro, a saber: “podemos perceber o contexto de forma micro, captando mais 

especificamente as informações de natureza sócio-interacional que informam uma 

conversa, ou de forma macro, refletindo sobre a visão sócio-histórica e institucional que 

ancora o discurso”. Contudo, as autoras ressaltam que os limites entre esses contextos se 

diluem na construção dos enquadres. Assim, as estratégias de interação de um dado 

grupo funcionam como pistas para acionarem os enquadres, remetendo ao contexto 

local e ao contexto macro. 

Os ambientes interacionalmente construídos surgem dentro de um universo 

cronológico e podem mudar de momento a momento. A cada mudança de contexto, a 

relação entre os participantes é redistribuída, produzindo diversas configurações da ação 

conjunta (Ericson e Shultz, 2002: 218). 

Na EaD existe, assim,  uma situação de distância, temporal e espacial, entre 

aquele que ensina e o que aprende. Contudo, não é ponderado avaliar um curso de EaD 

pela distância espacial, nem mesmo pelas experiências temporais de interação.  

De acordo com Tori (2008 apud Machado e Teruya, 2009: 1727), é necessária 

uma reflexão acerca das novas tecnologias de informação e comunicação sobre qual é, 

exatamente, a sensação de distância que o aprendiz sente no desenvolvimento de um 
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curso nesta modalidade e como esse contexto interfere na interação. Acreditamos, 

portanto, que a distância e o tempo promovam diferenças no tipo de interação ocorrida 

nos AVA.  

Para análise destas interações, recorreremos à ACE a fim de mostrar como, num 

diálogo na forma escrita e assíncrona, as trocas de turnos se dão e qual o papel 

desempenhado por cada interactante. Buscamos também a Sociolinguística Interacional 

para identificar como os envolvidos enquadram a situação, valem-se dos seus esquemas 

de conhecimento e (re)conhecem as pistas de contextualização que estão em um 

contexto distinto, em que o aqui e o agora são reestruturados. Agregaremos, ainda, às 

análises, as noções de polidez, impolidez e mal-entendidos.  

 

2.3. ASPECTOS DA PRAGMÁTICA: A (IM)POLIDEZ E OS MAL-ENTENDIDOS 

  

A ciência que tem por base o estudo da relação da língua e o seu uso é 

denominada Pragmática. Para Wilson (2008), a pragmática pode ser entendida  

como a teoria do uso linguístico, distinguindo-se radicalmente do chamado polo 

formalista da língua. A concepção de competência gramatical, pautada no conceito 

ideal e abstrato da língua e dos indivíduos que a falam, é substituída pela dimensão 
social do uso linguístico. (Wilson, 2008: 89) 

 

Yule (1996) nos dispõe algumas definições do que é, para ele, a Pragmática, 

elencando quatro definições para o termo: (a) o estudo do significado sob o ponto de 

vista do falante; (b) estudo do significado contextual; (c) estudo de como se diz além 

daquilo é dito; (d) estudo da expressão da proximidade /distanciamento relativo.  

Percebe-se, portanto, o quanto a Pragmática é um campo de estudo amplo e 

diversificado, que leva em consideração o uso linguístico, associando ao contexto 

extralinguístico, a intenção do falante e de como a interação de fato ocorre. 

Decorre, portanto, que, mesmo o indivíduo se apropriando das regras da 

gramática e simultaneamente possuindo um conhecimento do léxico corre, todavia, o 

risco de falhar na interpretação de um discurso. Isso ocorre porque os sujeitos que 

participam da interação afetam e/ou são afetados pelo significado do que é enunciado, 

dependendo das circunstâncias do seu uso como quem disse, em que circunstâncias e 

com que intenção.  

É nesse contexto que entra uma análise pragmática considerando o contexto, os 

costumes/usos linguísticos dos falantes e as regras sociais. Nesse sentido, 

apresentaremos alguns estudos da pragmática que se farão imprescindíveis para a 
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análise do corpus selecionado, neste tópico: a polidez, a impolidez, os mal-entendidos e 

as implicaturas conversacionais. 

A polidez como um princípio regulador da conduta situa-se a meio caminho 

entre a distância social e a intenção do locutor, possibilitando a manutenção do 

equilíbrio social entre os participantes. Neste sentido, os mecanismos empregados são 

estratégias dirigidas para amenizar ou para evitar tensões na interação social. 

Logo, a interação verbal e o valor pragmático dos enunciados, mostrados pelo 

enunciador ao destinatário, em diferentes contextos de interação face-a-face, promovem 

reflexões sobre as condições materiais de produção. Os atores envolvidos apresentam, 

uns aos outros, diferentes linhas de conduta que deverão ser mantidas mediante 

estratégias sócio-interacionais visando evitar rupturas e conflitos nas interações.  

Nesta perspectiva, a priori, tomaremos por base a teoria da polidez desenvolvida 

por Brown e Levinson (1978) integrada à teoria denominada “das faces” do sociólogo 

Goffman (1967), por conseguinte, a concepção de Leech (1983).  Pretendemos 

demonstrar como certas estratégias sócio-interacionais de preservação das faces, aliadas 

às estratégias discursivas de polidez, podem contribuir para evitar o fracasso nas 

interações socialmente determinadas nas esferas da comunicação.  

Trataremos ainda dos aspectos da polidez com estudos mais recentes. Alguns 

autores mais contemporâneos se embasam também na obra de Brown e Levinson (1987) 

para trazer contribuições a aspectos que não foram contemplados por eles. Outros 

pensam a polidez linguística deles discordando. Pensamos ser importante comentar e 

observar tais contribuições para entendermos a polidez nas interações.  

Outro ponto que merece destaque é o que diz respeito à impolidez. Brown e 

Levinson (1987), em seu modelo teórico, não contemplam exatamente a impolidez, 

vendo-a, simplesmente, como o oposto da polidez. Contudo, Culpeper (1996) propõe a 

construção de um modelo de impolidez em paralelo, mas oposto ao Modelo de Polidez 

de Brown e Levinson, concebendo a impolidez como comportamento avaliado de forma 

negativa em um dado contexto. 

Por fim, trataremos do mal-entendido. Laforeste (2003) cria uma metáfora 

acerca desse item, afirmando ser um “trem da interpretação que se descarrila e retorna 

aos trilhos, em outra via, sem dar chance aos passageiros de perceberem o que 

aconteceu” (Waite, 2008: 56). 
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Este fato ocorre, portanto, por não haver compreensão ou mesmo identificação 

por parte do ouvinte em relação ao que se pretende comunicar por parte do falante por 

meio de seu texto.  

Waite (2008: 56) ressalta o caráter “acidental” e de “tranversalidade” dos mal-

entendidos e sua aparição em contextos diversos. Para ela, o mal-entendido é o 

resultado de uma interpretação divergente entre os interlocutores, e, por essa razão, sua 

ocorrência pode ou não suscitar negociações, não representando, contudo, uma 

interação fracassada.  

Nesse ínterim, fundamentaremos a priori a discussão teórica amparado no 

trabalho desenvolvido por Waite (2008) acerca do assunto. Também recorreremos às 

leituras de trabalhos desenvolvidos por Banzella e Daminiano, (1999), Wigand (1999), 

Dascal (2006), Kerbrat-Orecchioni (2005) e Travesso (2003).  

Por fim, discutiremos as implicaturas conversacionais de Grice (1982). Para ele, 

a comunicação seria um ato de fé na linguagem e no interlocutor. O autor postula para 

os atos de fala o Princípio de Cooperação. O processo como é tratado na conversação 

pode ser entendido como duas atividades: o intercâmbio de informação e a negociação 

de significados, de tópicos ou de temas discursivos. Este intercâmbio e esta negociação 

são eficientes na medida em que seguem o Princípio de Cooperação e as Máximas 

propostas por ele: (a) quantidade; (b) qualidade, (c) modo e (d) relevância. 

Logo, estudar a língua em interação é considerar de forma determinante as 

influências mútuas que os falantes exercem uns sobre os outros. Nossa pesquisa se 

insere, portanto, em mais um cruzamento disciplinar, acrescida da Pragmática na 

perspectiva do comportamento verbal e da interação.  

 

2.3.1. Princípios da Polidez: Goffman, Brown e Levinson e Leech 

 

Partindo do sentido amplo que o termo polidez comporta, segundo Fávero et all 

(1998), o mesmo pode ser concebido como  

um conjunto de normas sociais que cada comunidade estabelece para regular o 

comportamento adequado de seus membros, ajustando atitudes às normas. As 

formas de polidez estão vinculadas não só a determinada cultura, como  também à 

língua dessa sociedade. (Fávero et all, 1998: 6) 

 

Portanto, partindo da visão dos autores Goffman, Brown e Levinson e Leech, 

trataremos da polidez enquanto organização racional do intercâmbio linguístico e da sua 

manifestação e da sua realização no que tangem as suas estratégias e seus atos. 
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2.3.1.1. Goffman 

 

Goffman distribui papéis cênicos aos falantes para a representação do ato social, 

ao privilegiar o estudo da ação social nas interações. Os interlocutores, segundo ele, são 

atores que, ao interpretarem, contribuem para a valorização de seu personagem, ou seja, 

de sua própria imagem.  

Dentro do processo interativo, o indivíduo − por meio de atos verbais e não 

verbais − assume uma linha de conduta que expressa seus pontos de vista. O valor 

social que cada indivíduo assume para si é chamado pelo autor de face
23

, ou seja, a 

imagem construída por ele mesmo, delineada por certos atributos sociais aprovados. 

Nas palavras de Goffman (1967) tem-se que 

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: 5). 

 

Admite-se que as normas de polidez derivam dos valores morais e sociais e que 

o fluxo de mudanças que atravessa a sociedade determina a criação de uma nova 

realidade sociocultural. Noções como as de direitos e deveres dão margem a 

interpretações dentro da relação do indivíduo consigo próprio e com os outros. Tais 

comportamentos ajudam a explicar os comportamentos rotulados como polidez. 

Pensados como fenômenos interacionais, os termos face e polidez decorrem do 

pressuposto segundo o qual a face não é “imposta por”, mas deriva de fatores 

hierárquicos que englobam status e prestígio cultural e socialmente desenvolvidos e 

consolidados. Nesse sentido, Goffman (1967) acresce, em relação à face, o fato de que 

Não é algo que se aloja dentro ou na superfície do corpo de uma pessoa, mas 

sim algo que se localiza difusamente no fluxo de eventos que se desenrolam 
no encontro, e se torna manifesto apenas quando estes eventos são lidos e 

interpretados em função das avaliações que neles se expressam (Goffman, 

1967: 7). 

 

A noção de preservação da face implicaria no cuidado com a face do outro. 

Dentre as práticas dessa preservação, Goffman (1967) cita as seguintes: defensiva, isto 

é, a que procura salvar a própria a face e a do outro (por se tratar de um constante 

                                                        
23 O termo face foi originalmente idealizado na China, a partir do ideário de uma sociedade 

tradicionalmente conhecida por suas normas rígidas de obrigações sociais (Bargiela-Chiapini). O viés 

sóciopsicológico do termo, entretanto, teve autoria de Goffman quando, em 1956, lança o ensaio “The 

nature of deference as a demeanor”, cujo texto juntamente com “On face-work” endossam a publicação 

“Interaction Ritual”, em 1967, em que o autor expõe seu construto sobre o termo face. Posteriormente, 

Brown e Levinson (1987) elaboram um novo modelo de faces sob as orientações de Goffman (Cunha, 

2009). 
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equilíbrio entre elas no sentido de que, salvar a própria face não signifique a perda da 

face do outro e vice-versa); e uma protetora, correspondente à fachada social, a imagem 

valorizante que se tenta apresentar ao outro e que necessita de aprovação e 

reconhecimento. 

Tendo a face como a expressão do eu individual e social, uma vez que a 

elaboração da mesma já é conhecida e dominada por determinado grupo social, 

Goffman (1967) deixa claro que a polidez é um pacto latente entre os interlocutores: 

“não ameaço a sua face enquanto não sentir a minha ameaçada”. 

Para que se reestabeleça, então, o equilíbrio e se minimizem os efeitos das 

ameaças, Goffman (1967) propõe um trabalho de figuração denominada face work, 

consistindo na elaboração de mecanismos como polidez, tato e diplomacia de que o 

falante se utiliza para evitar que não seja ameaçada a sua face e nem a do outro, 

procurando evitar processos evasivos, como, por exemplo, temas constrangedores.  

No intuito de alcançar uma interação simétrica, os interactantes se utilizam de 

estratégias por meio de ações linguísticas planejando a execução de movimentos como 

melhor forma de alcançar seu objetivo e preservar a sua face. A atenuação aos atos 

ameaçadores à face constituem, portanto,  as estratégias de polidez na interação, cuja 

meta é assegurar uma transmissão eficaz da informação e a melhoria das relações 

sociais por meio da satisfação das faces dos interlocutores envolvidos. 

 

2.3.1.2. Brown e Levinson 

 

A discussão de polidez para Brown e Levinson (1987) não exclui o 

comportamento não-verbal, mas se concentra em estratégias linguísticas. Para os 

autores, a natureza do princípio colaborativo diz que a polidez tem de ser comunicada e 

a ausência de sua comunicação pode ser tomada como ausência de uma atividade 

polida.  

Os mesmos afirmam que o indivíduo adota uma linha de conduta que 

corresponde à autoimagem pública, consistindo em dois aspectos: face negativa e face 

positiva, na qual se denominam: 

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 e Levinson, 1987: 

61). 
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Embora se tenha em mente o desejo da preservação da face, pode ocorrer que a 

ameaça se instaure por meio de determinados atos comunicativos que podem ameaçar 

tanto a face positiva quanto a negativa do ouvinte/falante, denominados, por Brown e 

Levinson, como  atos ameaçadores à face
24

 (AAF). Entretanto, para o caso oposto, em 

que o falante deixa claro que não possui a intenção de ferir a face do outro, dá-se o 

nome de ação compensatória. 

A preservação ou a manutenção da face é tarefa comum na interação, pelo 

menos da imagem que o outro gostaria que fizesse dela. Praticamente, todas as 

estratégias de polidez passam pela função da face ou dela derivam. Cerbino (2000: 24) 

afirma que “a elaboração de face na interação requer esforço permanente entre os 

participantes, a polidez consiste exatamente nesse esforço de manter e reparar a face de 

si mesmo e do outro”. 

Assim, para moldar as quatro macroestruturas que fundam os princípios de 

polidez, primeiramente Brown e Levinson (1987) identificaram variáveis sociológicas, 

que estavam imbricadas nos atos de fala25: a) distância social; b) o poder relativo; e c) o 

grau de imposições. 

No modelo dos autores em pauta, estratifica-se o evento interacional da polidez 

em quatro macroestruturas, divididas em situações determinadas pelas intenções dos 

interlocutores, que, por sua vez, se dividem em estratégias de uso da polidez.  São elas: 

a) polidez negativa, b) polidez positiva, c) polidez indireta (off record) e d) bald on 

record, todas vinculadas à noção de face, que foi sugerida por Goffman e aperfeiçoada 

por eles.  

A polidez negativa ocorre se empregarmos expressões que evitam imposições 

ao interlocutor, como o uso de evasivas, como o desejo de não querer comprometer-se 

com o outro, por exemplo. Relacionamos as seguintes estratégias, dentre outras: 

 

                                                        
24 De acordo com os autores, os AAF se dividem de acordo com a face (positiva ou negativa) e a quem 

são direcionadas (falante ou ouvinte), ou seja, existem os atos de ameaça à face negativa e positiva do 

ouvinte e os atos de ameaça à face negativa e positiva do falante.  
25 A Teoria dos Atos de Fala surgiu no interior da Filosofia da Linguagem, no início dos anos sessenta, 

tendo sido, posteriormente apropriada pela Pragmática. A teoria dos atos de fala teve seu início com os 
trabalhos do filósofo inglês John Langshaw Austin (1911-1960) e foi levada adiante por John Roger 

Searle (1932). Segundo Austin, a Teoria dos Atos de Fala estabelece duas categorias de entidades 

linguísticas: as frases e os enunciados. As primeiras têm relação com as condições de verdade, ou seja, 

relacionadas com a veracidade ou falsidade dos estados de coisas descritos sendo então puramente 

constatativas; enquanto os últimos implicariam as condições de felicidade, ou seja, a realização de uma 

determinada ação sendo, portanto performativos.  
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1. (Não) ser direto 

Estratégia 01: Seja convencionalmente indireto. 

2. Não presumir ou assumir – minimizar o que se assume sobre as 

vontades do ouvinte  

Estratégia 02: Perguntas, rodeios 

3. Não forçar o ouvinte, dando-lhe a opção de não fazer. 

Estratégia 03: ser pessimista 

Estratégia 04: Minimize a imposição 

Estratégia 05: Manifestar deferência 

4. Comunicar os desejos do falante de forma a não pressionar ou violar o 

ouvinte 

Estratégia 06: desculpar-se, justificar-se  

Estratégia 07: impessoalizar falante e ouvinte  

Estratégia 08: colocar o ato de ameaça face como regra geral 

Estratégia 09: nominalizar (ações realizadas pelo ouvinte) 

5. Compensar outras vontades de ouvinte (derivadas da face negativa) 

Estratégia 10: fazer débitos “on record” ou não colocar o ouvinte em débito 

(Cunha, 2009: 97). 

 

Diante da ameaça potencial à face, o falante decidirá se deve (ou não) realizar o 

ato de ameaça à face, podendo proceder segundo três desejos: (i) o de comunicar o 

conteúdo do ato; (ii) o desejo de ser eficiente; (iii) o desejo de manter a face do outro a 

qualquer preço (Cerbino, 2000: 24). 

O que se percebe é que a escolha de uma das estratégias levará em conta a 

distância social e a relação de poder entre os participantes e a atribuição do grau de 

ameaça imposta.  

Já o uso das estratégias de polidez positiva ocorre em função da face positiva do 

ouvinte. Nessa situação, o falante deve indicar que seus interesses e vontades são 

compatíveis com as de seu interlocutor. A possibilidade de ameaça à face é reduzida 

nessas situações, por causa das expectativas de reciprocidade e de cooperação. Logo, 

alinham-se as seguintes estratégias de polidez positiva: 

1. Visar ao campo comum ou aos mesmos interesses 

Estratégia 01: atender aos interesses, necessidades, vontades e qualidades do 

ouvinte. 

Estratégia 02: exagerar a aprovação, a simpatia pelo ouvinte 

Estratégia 03: intensificar interesse pelo ouvinte 

Estratégia 04: usar marcas de identidade do grupo 

Estratégia 05: buscar concordância 

Estratégia 06: evitar discordância 

Estratégia 07: pressupor ou levantar zona em comum 

Estratégia 08: brincar  

2. Assumir que falante e ouvinte são cooperativos 
Estratégia 09: declarar ou pressupor o conhecimento do falante concernente 

às vontades do ouvinte 

Estratégia 10: oferecer, prometer 

Estratégia 11: ser otimista 

Estratégia 12: incluir tanto o falante quanto o ouvinte na interação 

Estratégia 13: dar ou perguntar por razões 

Estratégia 14: assumir ou declarar reciprocidade 

3. Preencher a vontade do ouvinte por alguma razão 
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Estratégia 15: dar presente ao ouvinte 

Estratégia 16: nominalizar (ações realizadas pelo ouvinte) (Cunha, 2009: 94). 

 

De acordo com Brown e Levinson (1987), as realizações linguísticas da polidez 

positiva são tão parecidas com o comportamento linguístico normal de uma interação 

natural, que, talvez, a única distinção seja o elemento de exagero, que serve como marca 

de compensação à face do outro. Nesse caso, mesmo que a intenção do falante não seja 

exatamente a mesma que a do ouvinte, aquele fará com que, ao menos, a face positiva 

seja preservada (Cunha, 2009: 95). 

A polidez indireta (off record) representa um ato comunicativo indireto, pois 

quem enuncia deixa uma saída para si, estabelecendo adequado  número de 

interpretações defensáveis. Essa estratégia permite ao locutor emitir atos ameaçadores à 

face, evitando responsabilidades ou deixando a interpretação por conta do interlocutor. 

Entre outras, destacam-se: 

1. Violação da máxima da relevância 

Estratégia 01: dê dicas (motivos) para fazer “a” e condição de “a” 
Estratégia 02: dê pistas associativas 

Estratégia 03: pressuponha 

2. Violação da máxima da quantidade 
Estratégia 04: minimize 

Estratégia 05: maximize (exagere) 

Estratégia 06: use tautologias 

3. Violação da máxima da qualidade 
Estratégia 07: use contradições 

Estratégia 08: seja irônico 

Estratégia 09: use metáforas  

Estratégia 10: use questões retóricas 

4. Violação da máxima da modo 
Estratégia 11: seja ambíguo 

Estratégia 12: seja vago 

Estratégia 13: supergeneralize 

Estratégia 14: desloque o ouvinte 

Estratégia 15: seja incompleto, use elipses (Cunha, 2009: 101). 

 

A estratégia bald on record, por fim, consiste em uma produção linguística 

direta, sem explicação extra ou detalhada correspondendo ao que foi sugerido pelas 

máximas de Grice (1982), tidas por ele no que se insere, ou mesmo, no que se 

caracteriza,  como uma conversação ideal. Entretanto, alguns usos de bald on record 

são recorrentes e necessários em  saudações de chegada – bom dia e eventuais convites 

– entre, saia.  

O modelo proposto por Brown e Levinson (1987) sobre a polidez e a face 

iluminaram várias pesquisas subsequentes sobre o tema, todavia há muitas críticas aos 

seus principais modelos, pois a natureza da polidez, sua função e seus usos não são 

consensuais para os estudiosos, pois estes acreditam que a face é construída, negociada 



52 

e mesmo trocada no ato da interação, ou seja, a face, embora construída em função das 

regras culturais, é um construto dinâmico. 

 

2.3.1.3. Leech 

 

Com a intenção de criar um paradigma geral pelos quais os estudos das 

estratégias pragmático-linguísticas pudessem ser investigados, Leech (1983) lançou a 

ideia de um princípio comum da polidez. Apoiando-se nas Máximas de Grice (1982), 

ele expandiu tal princípio em uma série de 06 (seis) máximas e 02 (duas) submáximas, 

cada uma pretendendo explicar como a polidez é usada na troca convencional. Para o 

autor, a função da polidez é estabelecer uma interação de relativa harmonia entre seus 

interactantes. Seriam elas: 

Máxima do Discernimento  Minimize custos ao outro 

 Maximize benefícios aos outros 

Máxima da Generosidade  Minimize benefícios a si próprio 

 Maximize custos a si próprio  

Máxima da Aprovação  Minimize depreciação ao outro 

 Maximize enaltecimento ao outro  

Máxima da Modéstia  Minimize enaltecimento a si próprio 

 Maximize enaltecimento ao outro 

Máxima da Concordância  Minimize discordância entre si e o outro 

 Maximize concordância entre si e o outro 

Máxima da Simpatia   Minimize antipatia entre si e o outro 

 Maximize simpatia entre si e o outro 

Quadro 02: Máximas do modelo Leech (1983). 

 

Leech (1983) ainda considera que a polidez é usada relativamente pelos 

indivíduos, isto é, é relativa a alguma norma de comportamento, norma cultural ou 

norma de uma determinada comunidade linguística, sendo necessário, para tanto, levar 

em consideração as normas de um grupo social para julgar um individuo quanto à 

polidez ou a impolidez (Cerbino, 2000: 27). 

Leech (2005 apud Cunha, 2009) propõe que uma de suas máximas de polidez 

seja repensada. Inicialmente, evita-se o uso do termo “máximas” que, segundo ele, é 

facilmente mal-interpretado. Em substituição, sugere-se um único postulado que 

compreenda todas as máximas por ele designadas, recebendo o nome de Grande 

Estratégia de Polidez (GEP): para ser polido, o falante produz elocuções que atribuem 

um alto valor pertencido a si próprio ou, mesmo, ao ouvinte no processo comunicativo. 
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Em seu novo modelo, o fenômeno da polidez tem caráter escalar, ou seja, sua 

identificação não precisa obedecer a critérios rígidos ou estáticos, mas pode variar entre 

dois prismas: 

(a) escala de polidez absoluta: trata-se de uma escala unidirecional que descarta 

o contexto para a interpretação das elocuções. Ela registra o grau de polidez pela maior 

ou menor possibilidade de escolha dada ao ouvinte ou pela maior ou menor intensidade 

em expressão de gratidão. Assim, uma elocução como “faça isso” é menos polida que 

“você poderia fazer isso?”. 

(b) escala de polidez relativa: sensível ao contexto, esta escala registra o 

fenômeno da polidez como “superpolido”, “pouco polido” e “polidez apropriada à 

situação”, dependendo do contexto. 

Percebemos, contudo, que as escalas de polidez − absoluta e relativa − englobam 

duas metas comunicativas distintas, podendo, por vezes, se completar. As metas 

ilocucionárias correspondem aos primeiros objetivos que queremos alcançar na 

comunicação linguística e a meta social equivale à manutenção das boas relações de 

comunicação com as pessoas.  

Dependendo da função comunicativa, as metas não são excludentes. Leech 

divide as elocuções de polidez em dois tipos: (i) polidez-pos: preocupação do falante em 

aumentar a estima do ouvinte ou lhe ser prestativo – oferecer algo, elogiar; (ii) polidez-

neg: mitigação ou diminuição do grau com que o objetivo do falante é imposto ao outro 

– evitar ofensa. 

Tal terminologia foi satisfatória porque, nelas, a noção de face não é dicotômica 

como na definição de polidez positiva e negativa de Brown e Levinson. Entretanto, 

Leech (2005), ao formular essa nova teoria, não abandona o Princípio de Polidez (PP) 

que, segundo ele, dá conta do uso de alguns fenômenos da pragmática, abaixo 

detalhados, conforme preconiza Cunha (2009): 

(a) Características indiretas: ser indireto dá ao ouvinte maior liberdade de 

escolha e quanto mais oportunidade de escolha o falante dá ao ouvinte, mais 

polido está sendo. 

(b) Assimetrias da polidez: uma avaliação altamente favorável ao ouvinte – 

considerada polida – pode ser impolida quando invertida ao falante. Leech 

usa o termo “cortês” e “descortês”. 

(c) Interpretações de construções elípticas através do PP: por causa do PP, os 

falantes tendem a preferir interpretações mais corteses a descortese. 

(d) Batalhas de polidez: Trata-se de uma “batalha” entre a polidez do falante e a 
do ouvinte em algumas situações distintas (Cunha, 2009: 108). 
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No entanto, para Leech, no que concerne à conversação, não se estaria buscando 

exatamente “universais da polidez” ou, mesmo, “máximas universais”, uma vez que se 

teria uma visão a que chamou de “puramente universalista”. Isto se dá porque, para o 

autor, a polidez se manifestaria de forma variada em diferentes culturas, existindo uma 

base comportamental e outra pragmática.  

Assim, para explicar como a polidez se instauraria na troca conversacional, 

tomando como ponto de partida as máximas de Grice (1982), Leech (2005) expandiu o 

PP, sem as máximas, pois estas são denominadas por ele como restrições. 

Embora o autor reconheça que podem ainda estar incompletas, porque realizadas 

a partir das principais restrições encontradas, distribuiu as informações da seguinte 

maneira: a polidez-pos, que estaria relacionada à orientação ao ouvinte; e a polidez-neg, 

voltada à orientação do falante. 

Compreender o novo modelo de Leech é importante para avançar em qualquer 

teoria sobre o comportamento comunicativo das pessoas, justamente porque fornece 

subsídios relevantes para sua descrição e compreensão nas esferas comunicativas, 

muitas vezes marcadas pelas relações de poder.  

 

2.3.1.4. Outros Modelos de Polidez Linguística 

 

 Após os estudos de Brown e Levinson (1987), muitos estudiosos surgiram na 

área da polidez, inspirados em suas descobertas, ou a eles contrapondo-se. 

Consideramos ser importante comentar alguns estudos que trazem uma visão diferente 

ou, apenas, mais recente no estudo da polidez. Melo e Costa (2009) ressaltam aspectos 

das teorias postulados por Brown e Levinson e Leech: 

É interessante observar que, ao focar os estudos em casos extremamente 

específicos, os autores Brown e Levinson pecam por manipular de certa 

forma os resultados e universalizarem situações que dificilmente podem ser 

encaradas da mesma forma para uma cultura diversa. Porém, o modelo de 

Leech é extremamente teórico e amplo, dificultando também um olhar mais 

amplo sobre o fenômeno da polidez. Modelos dicotômicos como o de Leech 

também tem uma visão muito limitada sobre os aspectos interacionais (Melo 
e Costa, 2009: 5). 

 

Partindo dessas observações, os estudiosos mais recentes da polidez passaram a 

propor novas abordagens quanto ao tema e a complementar os estudos já existentes. 

Nesse sentido, tratamos de observar os estudos de Watts (2003); Locher (2004); 

Terkourafi (2005) e Kerbrat-Orecchioni (2005).  
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Watts (2003) propõe que o estudo da polidez leve em consideração o senso-

comum d que vem a ser um comportamento “polido ou não”. Ao longo de sua obra 

(2003), defende uma maneira radicalmente nova de olhar a polidez linguística, 

demostrando que é necessário proceder a uma clara distinção entre o senso comum ou 

leigo da noção de polidez e a noção teórica de polidez.  

Para ele, a polidez tem cunho sociológico, pois é histórica e culturalmente 

variável e constituída por e/ou relações de poder.  O autor usa os termos polidez de 

primeira ordem (politeness1), referindo-se à noção de senso-comum, ou seja, uma 

noção sócio-psicológica que é usada para as várias maneiras de que os membros de 

grupos socioculturais se utilizam para falar sobre o uso da linguagem polida. A polidez 

de segunda ordem (politeness2), a seu turno, constituiria a noção teórica, linguística, em 

uma teoria sociolinguística de polidez.  

Nesse sentido, a grande questão é a complementaridade dessas duas noções, ou 

seja, uma tentativa de melhor considerar o aspecto interacional das relações, passando a 

ser feito um estudo não só linguístico como também comportamental dos dados, que se 

atém mais ao âmbito da prática social.  

Tal complementaridade se dá quando as interações são analisadas sob o ponto de 

vista da Sociolinguística Interacional com o da Pragmática, pois esta observa o micro, 

ou seja, o que foi dito e aquela observa a amplitude do contexto social, ou seja, o que 

motivou tal coisa ser dita naquele ali e naquele agora.   

Locher (2004), por sua vez, corroborando aos estudos de Watts (2003), ressalta 

que não existe comportamento certo ou errado, mas, sim, comportamentos adequados 

ou inadequados à determinada situação. A autora ressalta ainda que, em algumas 

culturas, o que seria considerado impolido, para outras é comportamento esperado.  

Já Marina Terkourafi (2005), em seu artigo ao Journal of Politeness Research, 

apresenta uma nova proposta de como estudar o fenômeno da polidez.  A autora elabora 

primeiramente uma divisão classificando os estudos já existentes sobre a polidez, 

classificando-a em três grupos, a saber: visão tradicional, visão pós-moderna e visão 

baseada em enquadres. Nas palavras de Guimarães (2010) seriam assim explicitadas: 

(1) Visão Tradicional: nesse grupo estão incluídos os estudos da tríade 

Lakoff (1973), Brown e Levinson (1987) e Leech (1983).  Os estudos dessa 

visão partem de duas premissas que são o Princípio de Cooperação de Grice e 

os estudos de Atos de Fala. Autores dessa linha desenvolvem seus trabalhos a 

partir de uma pessoa modelo, dotada de racionalidade e face. As diferentes 

culturas, sob esse ponto de vista, são homogêneas. 

(2) Visão Pós-moderna: Os representantes dessa linha de estudo são Eelen 

(2001), Watts (2003) e Mills (2003), que conseguem alguns avanços aos 
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estudos anteriores sobre a polidez, em relação à visão tradicional. Nessa 

(nova) abordagem, concebem cultura como algo heterogêneo. A polidez por 

sua vez, é vista também de forma dinâmica e situada 

(3) Visão baseada em Enquadres: Terkoufari (2005) apresenta sua visão de 

como acredita que deva ser abordado o fenômeno de polidez. Sua visão é 

baseada em enquadres parte dos dados para posterior formulação da teoria 

(Guimarães, 2010: 45-46). 

 

Terkourafi (2005) baseia-se nos estudos dos Atos de Fala e nas descobertas da 

Análise da Conversação, observando contextos reais de uso. Para ela, a polidez não é 

vista como um cálculo racional, e sim como hábito e enquadre, ou seja, como 

expressões que se repetem em determinados contextos e enquadres (Guimarães, 2010: 

46). 

As críticas da autora à visão tradicional baseiam-se no conjunto de estratégias 

utilizadas por Brown e Levinson (1987), pois, para ela, são regras e princípios 

universalizantes, que não levam em consideração as diferentes culturas. Nesse sentido, a 

autora corrobora os estudos da polidez ao acrescentar aspectos culturais às análises. 

Kerbrat-Orecchioni (2005: 88) também reflete sobre a teoria de Brown e 

Levinson (1987) e afirma que a polidez se reduz, por assim dizer, ao princípio geral: 

“Entendam-se uns aos outros!”. Ou seja, “esforcem-se para minimizar os riscos de 

confrontações e agressões mútuas que pairam sobre todo o encontro social; assim 

concebida, a polidez aparece simplesmente como um mal menor: ela serve, sobretudo, 

para limitar os estragos” e coloca a seguinte questão:  

Saber como os sujeitos vão conseguir conciliar as exigências de suas faces 

com o fato de a maior parte dos atos de linguagem poderem constituir uma 

ameaça a uma e/ou outra dessas faces, as quais são ao mesmo tempo – e 

contraditoriamente – alvo de ameaças permanentes e algo que é necessário 

preservar (Kerbrat-Orecchioni, 2005: 88). 

 

Observando como funcionam efetivamente os AAF na interação, a autora 

ratifica sua produtividade na análise discursiva, mas critica o caráter excessivamente 

negativo na teoria de Brown e Levinson. Para a autora, é indispensável introduzir no 

modelo teórico dos autores um termo suplementar para designar os atos valorizadores e 

elogiosos, nesse sentido, propõe: FFA (Face Flattering Act, em português, atos 

aduladores da face).  

Assim, todo ato de linguagem pode, portanto, ser descrito como um AAF, um 

FFA, ou um complexo desses dois componentes.  

Correlativamente, duas formas de polidez podem ser diferenciadas a partir 
daí: a polidez negativa, que consiste em evitar a produção de um FTA [AAF] 

ou em suavizar sua realização por algum procedimento; e a polidez positiva, 

que consiste em realizar algum FFA, de preferência reforçado. O desenrolar 
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de uma interação aparece então como um incessante e sutil jogo de pêndulo 

entre FTAs e FFAs (Kerbrat-Orecchioni, 2005: 89). 

 

Ora, nosso trabalho se enquadra, prioritariamente, com a visão tradicional dos 

estudos da polidez recorrendo aos estudos de Goffman (1967), Brown e Levinson 

(1978) e Leech (1983, 2005), contudo, alguns pontos da visão pós-moderna serão 

observados, à medida que pensamos a interação em seu contexto real de uso, analisando 

os enquadres e os contextos nos quais os interactantes estão envolvidos.   

 

2.3.2. A Impolidez 

 

Brown e Levinson (1997) defendem que a impolidez não significa 

necessariamente um rompimento com as regras de polidez. Defendem que os atos de 

ameaça a face, sem reparos, em contextos específicos, suspendem momentaneamente os 

interesses de preservação da face, sem danos maiores para os interactantes, pois há um 

interesse mútuo das partes. 

Porém, Culpeper (1996) ressalta que os estudos sobre a polidez chamam a 

atenção para a harmonia social, entretanto, o autor interroga-se quanto às desarmonias e 

desequilíbrios sociais, cuja orientação de face do participante é voltada ao ataque à face 

do outro. 

Para responder a tais questionamentos, o autor propõe um estudo sobre a 

impolidez, salientando que, em algumas circunstâncias, não há interesse dos 

interactantes em manter as faces uns dos outros. Para tanto, elenca alguns casos, a saber: 

(a) quando um participante detém mais poder do que outro; (b) quando há conflitos de 

interesses e há interesse nítido de atacar a face do outro; e, (c) em situações de 

igualdade, quando se relaciona à intimidade. 

O autor traz ainda exemplos para as circunstâncias apresentadas: para (a) cita 

que aquele que detém mais poder inibe as possibilidades do que possui menos poder de 

revidá-lo, ou mesmo promover uma retaliação caso o que tenha menos poder o 

confronte. Em (b), a especificação da situação já se torna bastante clara: seriam casos 

onde há intenção evidente de ser impolido. Já para (c), o autor cita que a intimidade é o 

maior agravante, pois os maiores casos de impolidez ocorrem em relacionamentos 

íntimos, exemplificando com casos de maridos e esposas e relacionamentos familiares, 

pois, nessas situações, a face pode ser facilmente atingida. São muitas, portanto, as 

circunstâncias que o ato impolido pode ocorrer.  
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Entretanto, Culpeper traz para as suas análises os estudos de Slugoski e Turnbull 

(1988). Tais autores afirmam que, quanto maior intimidade entre os participantes, 

maiores as chances de interpretar atos impolidos como zombaria (quando não há a 

intenção de ofender).  

Assim, de acordo com as estratégias de impolidez desenvolvidas por Culpeper 

(1996) têm-se que para cada estratégia de polidez há uma estratégia oposta de 

impolidez. Elas são opostas em termos de orientação para a face. Logo, em vez de 

realçar e sustentar a face, as estratégias de impolidez são meios de atacá-la. Nesse 

sentido, Le Berre (2007) ressalta que  

O referido autor [Culpeper] chama a atenção para o fato de que a fórmula 

desenvolvida por Brown e Levinson (1987) para avaliar o peso do AAF 

também serve para avaliar as estratégias de impolidez. Quanto maior for o 

peso do AAF, maior poder e distância do outro, maior será o dano causado 

pelo ato de impolidez (Le Berre, 2007: 39).  

 

Para efeitos de esclarecimento, tratamos de correlacionar as estratégias de 

polidez, de Brown e Levinson (1987), às Estratégias de Impolidez, de Culpeper (1996). 

Estratégias de Polidez  Estratégias de Impolidez  

(i) Fazê-la diretamente, sem ação reparadora, ou 

seja, realizar o ato com o máximo de eficiência, 

sendo claro na expressão das intenções. 

(i) Impolidez direta: o AAF é realizado 

diretamente, sem ambiguidade em circunstâncias 

nas quais a face não é irrelevante ou minimizada. 

(ii) Polidez positiva: realizar o ato através de 

estratégias de reparação que atendam às 

necessidades da face positiva. 

(ii) Impolidez positiva: utilização de estratégias 

para atingir/destruir os desejos da face positiva do 

ouvinte. 

(iii) Polidez negativa: realizar o ato através de 

estratégias de reparação que atendam às 

necessidades da face negativa. 

(iii) Impolidez negativa: utilização de estratégias 

para atingir/destruir os desejos da face negativa do 

ouvinte. 

(iv) Fazê-la indiretamente, ou seja, realizar o ato 

indiretamente, através da violação às máximas do 

Princípio de Cooperação, que sinalizarão para o 

ouvinte uma intenção pretendida, mas não 

explicitada claramente. 

(iv) Sarcasmo ou zombaria: o AAF é realizado 

com o uso de estratégias que são claramente 

insinceras. 

(v) Não realizar o ato de ameaça à face. 

 

(v) Negação da polidez: ausência de trabalho de 

polidez onde a polidez é esperada. 

Quadro 03: Comparação entre as estratégias de polidez, Brown e Levinson e de impolidez, de Culpeper. 

 

Culpeper (1996) também sugere uma lista, segundo ele, não definitiva, de 

possibilidades para a realização da impolidez positiva e negativa, ressaltando o contexto 

apropriado para não serem impolidas. 

(i) Estratégias de impolidez positiva: ignore, desconsidere a presença do 

outro; dissocie com o outro; mostre-se desinteressado, indiferente, não 

solidário; use marcas de identidade não apropriadas, utilize título ou 

sobrenome em relações de proximidade, utilize apelido em relações 

distantes; use linguagem obscura, como, por exemplo, adote jargão ou 
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códigos que são conhecidos para outros integrantes do grupo, mas que 

são desconhecidos para quem se quer atingir; busque desacordo; faça o 

outro se sentir desconfortável; use palavras tabus, como xingamentos ou 

use linguagem abusiva. 

(ii) Estratégias de impolidez negativa: amedronte o ouvinte; ridicularize e 

escarneça o ouvinte, desdenhe; invada o espaço do outro literalmente ou 

metaforicamente; associe o outro com algum aspecto negativo, 

personalize, use os pronomes “eu” e “você”; coloque o outro em débito, 

diretamente. 

 

Nesse sentido, os conceitos tratados por Culpeper (1996) são essenciais para a 

análise das interações ocorridas nos fóruns de EaD, pois alguns alunos parecem sentir-

se protegidos pela tela do computador e não possuírem o desejo de preservar a face do 

outro, sendo frequentes então os atos de ameaça à face. Para tanto, trataremos de 

analisar o contexto e os motivos que incitam estes atos.  

 

2.3.3. Um panorama sobre mal-entendidos: Waite  

  

Waite (2008), em sua tese, discorre sobre como se estabelecem mal-entendidos 

nas relações interculturais entre franceses e brasileiros. A autora acredita que podem 

ocorrer porque há diferentes formas de lidar com a polidez, pois uma grande diversidade 

de máximas conversacionais admite universalidade relativa, já que se mostram sensíveis 

às influências culturais. 

 Esse fenômeno está atrelado a uma questão negativa, sugerindo desvios na 

interação, quando ela ocorre de forma diferente da prevista ou almejada. Para Brown e 

Levinson (1987), o mal-entendido é um ato ameaçador à face positiva do outro, 

podendo ocasionar situações ofensivas ou embaraçosas, que ocorrem de forma 

intencional ou acidentalmente. A autora ressalta que, para eles, o mal-entendido está 

fortemente relacionado às noções de divergências e desacordos. 

 Ressalta-se ainda que, apesar do esforço dos interactantes seja pela cooperação e 

manutenção da face do outro, há, contudo, uma múltipla vulnerabilidade da face. “Por 

isso, Brown e Levinson tecem considerações sobre como as diferenças entre culturas, ou 

subculturas dentro de uma sociedade podem ser evidenciadas através do seu ethos, ou 



60 

seja, da qualidade afetiva característica da interação dos membros de uma dada 

sociedade” (Waite, 2008: 52). 

 Nesse sentido, percebe-se ainda a atenção dada pelos interactantes à questão das 

faces. Travesso (2009 apud Waite, 2008: 52) revela “que a perda das faces é tão 

fortemente marcada no plano emocional que pode gerar diferentes sentimentos como o 

embaraço, a vergonha ou a raiva”, não estando, todavia, condicionada a elas.  

Waite (2008) estabelece questionamentos acerca do mal-entendido, tais quais: 

Um mal-entendido pode representar uma ameaça à face dos interactantes? Seriam 

alguns casos consequentes de um AAF? De quais estratégias valem-se os falantes para 

evitá-lo ou atenuá-lo?  

Pensamos, entretanto, que os contextos onde se desenrolam as interações 

revelam muito sobre o estabelecimento dos mal-entendidos. No nosso corpus, a questão 

das faces fica muito fugidia à medida que não há um encontro face a face e a tentativa 

de preservá-la fica imposta somente pelas questões sociais, ou seja, a relação 

aluno/professor-tutor e aluno/aluno. 

Todavia, Waite (2008: 75-81), além do mal-entendido, apresenta alguns 

conceitos adjacentes dos quais ‘enganos’, ‘gafes’ ou ‘ofensas’, que, para ela, são, muitas 

vezes, compreendidos de forma equivocada. 

Dentre outros exemplos relacionados estão o ato falho, o ruído, o estereótipo, e a 

ironia que se caracterizam, justamente, pelo entendimento contrário daquilo que se quer 

comunicar, bem como generalizações que as pessoas fazem acerca do comportamento 

de determinado grupo social ou indivíduo, segundo características de ordem cultural, 

biológica, financeira, religiosa, política, sexual, dentre outras que impactam 

negativamente sobre as pessoas. Entretanto, não nos ateremos a explicá-los uma vez que 

não fazem parte de nossa análise. 

 

2.3.3.1. Níveis para os mal-entendidos: Carla Banzella e Rosana Daminiano 

 

Bazzanella e Damiano (1999: 832) consideram o mal-entendido como sendo 

uma das “fases do processo de construção de uma compreensão”. Para as autoras, além 

da compreensão, em geral, o mal-entendido envolve uma série de diferentes fenômenos, 

tais como: a identificação de referência, o conhecimento mútuo, o equívoco, a 

comunicação intercultural, as pistas contextuais e a inferência de conversação. 
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Bazzanella e Damiano (1999) elaboraram uma taxonomia de “níveis” e 

“gatilhos” de incompreensão linguística em conversas diárias, de acordo com as 

conclusões de um corpus de italiano falado. Propõem-se cinco níveis em que a 

incompreensão pode surgir: (i) fônico; (ii) lexical; (iii) sintática; (iv) semântica e (v) 

pragmática.  

Os níveis semânticos e pragmáticos são subdivididos, então, da seguinte forma: 

o semântico agrega o conteúdo proposicional e as expressões de referência (que podem 

ser externas ou do destinatário). Já o pragmático possui cinco subitens, a saber: força 

ilocucionária e atos de fala indiretos; usos não literais, como as implicaturas, as ironias 

e as metáforas; importância; tópico; e, planos. 

As autoras, além de considerar o nível em que cada instância de equívoco está 

localizada, também consideram os fatores que podem facilitar a sua ocorrência. Optam, 

portanto, por especificar uma série de “gatilhos” que estão relacionados à ocorrência 

dos mal-entendidos, como: (a) gatilhos estruturais, (b) gatilhos relacionados aos 

falantes, (c) gatilhos relacionados ao interlocutor, (d) gatilhos relacionados com a 

interação entre os participantes. 

Elas ressaltam, ainda, o tratamento dado à incompreensão linguística, 

considerando os seguintes aspectos como principais: (i) o autor da reparação; (ii) as 

fases de negociação; (iii) a colocação do reparo e, finalmente, (iv) a incompreensão 

linguística e não linguística. 

Em seu artigo (1999), as autoras apresentam alguns tratamentos interacionais 

fornecidos pelos interlocutores e citam: (i) que há um processo de reparação quando 

detectado o mal-entendido; (ii) que há fases de negociação do mal-entendido; (iii) que 

existem colocações de reparação, na maioria dos casos, uma má interpretação do 

interlocutor é detectada imediatamente depois pelo falante, graças à reação inadequada 

do interlocutor, e corrigida pelo falante seu próximo turno; e (iv) que há 

incompreensões linguísticas e não linguísticas, mas, quando é não linguística,  o reparo 

pode ser feito tanto linguística quanto não linguisticamente. 

Por fim, as autoras apresentam algumas observações acerca do mal-entendido e 

afirmam que se o consideraram como uma "forma de compreensão" interna, logo não 

devendo ser visto como um processo polar (ausência/presença de compreensão), mas, 

em vez disso, como um contínuo.  
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Nesta perspectiva, o problema muda de um fenômeno específico (embora 

multifacetado que é) para a interação global em que ele ocorre, tornando o trabalho do 

analista mais difícil, mas mais próximo da realidade.  

 

2.3.3.2. Tipos de mal-entendidos: Edda Weigand 

 

Weigand (1999: 763-785) discorre acerca de diferentes tipos de mal-entendidos, 

os quais seriam padrões para o bom funcionamento da linguagem em uso. A autora 

expõe quatro tipos principais:  

(a) Caso intercultural (cross-cultural), baseia-se no fato de que a 

comunicação é uma atividade dependente da cultura, podem ocorrer não 

somente em comunidades inter-étnicas como resultar de diferentes papéis 

culturais assumido numa dada comunidade.    

(b) Caso de aspectos diferentes ou laterais, os casos de aspectos diferentes 

dizem respeito ao mal-entendido planejado e não resolvido pelo falante e os 

aspectos laterais englobam casos de prevenção do mal-entendido. 

(c) Caso de comunicação como falta de comunicação (miscommunication), 

esse tipo é tratado por correntes teóricas diferentes. Uma delas assume que a 

interação comunicativa leva ao entendimento, considerando casos de mal-

entendido ou falta de comunicação como enganosos. A outra corrente analisa 
a linguagem em uso como inerentemente problemática, sendo tanto o mal-

entendido como a falta de comunicação parte ou parcela do ato comunicativo. 

(d) Caso de mal-entendido em um modelo harmônico, contrapõe-se à visão 

da comunicação como falta de comunicação. No modelo harmônico, a 

comunicação é designada para a ação, isto é, para o entendimento entre os 

interlocutores. Devem distinguir os (a) problemas externos oriundos das 

diferenças sociais, culturais e linguísticas e os (b) problemas internos, tais 

como de referência problemática e implicatura sequencial problemática 

(Weigand, 1999, 763-785 apud Ribeiro et all, 2008: 4). 

 

 A apresentação dessa variedade de tipos, para Weigand (1999), mostra que se 

deve levar em conta que os significados linguísticos são também combinados aos 

significados cognitivos e perceptuais, conduzindo-nos à visão de que mundos diferentes 

fazem parte dos jogos de ações.  

 Nesse sentido, a autora apresenta a “possibilidade de inclusão do fenômeno em 

dois princípios gerais: o que remete a diferentes casos de distúrbio na comunicação ou o 

que aborda a comunicação como inerente à má-comunicação” (Waite, 2008: 62). 

 Segundo Waite (2008), é a necessidade dos seres humanos de viverem e 

trabalharem juntos (por nós interpretada como a necessidade de “interagir”), que 

determina o propósito geral de todas as ações comunicativas e o propósito de “caminhar 

para o entendimento” através de jogos de ações dialógicas. 

Sendo assim, uma parcela dos mal-entendidos corresponde a erros e outra parte 

pode estar relacionada a diferenças ligadas às interações interculturais. Contudo, a 
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autora estabelece um modelo que se caracteriza em função da competência 

comunicativa dos participantes.  

Dessa forma, ressaltamos que, para a autora, o mal-entendido parte do jogo de 

ações dialógicas que considera que “o significado linguístico utilizado pelo falante nem 

sempre é corretamente identificado pelo ouvinte, e que não se pode prever as 

inferências, nem desconsiderar os componentes cognitivos e emocionais que os falantes 

empenham em determinada interação” (Waite, 2008: 64). Assim, para identificar a 

ocorrência de um mal-entendido é preciso observar se há ou não um total entendimento 

ou mesmo identidade entre o contexto de mundo do falante e ouvinte.  

Em se tratando dos fóruns de EaD, é preciso verificar se os envolvidos 

compartilham e se (re)conhecem que a interação não é face a face e acontece na forma 

escrita e que isso demanda mais cuidados com a construção dos turnos, já que não serão 

possíveis reparos não verbais. Os interactantes devem se preocupar em como e/ou o que 

escrevem, ou seja, atentando as suas postagens. Para isso, fazem se necessárias a escrita 

e a leitura atentas, preocupando-se com a coesão e a coerência dos textos, para que os 

mesmos não se tornem ambíguos. Salienta-se ainda que, para desfazer um mal-

entendido, neste contexto, os empreendimentos interacionais serão grandes, já que tudo 

deverá ser escrito, e a face do outro ficará exposta durante todo o processo de 

instauração e reparação.  

 

2.3.3.3. Camadas de significância: Marcelo Dascal 

 

 Dascal (2006) considera que todo enunciado possui camadas de significância. 

Para ele, a significância de um enunciado pode ser comparado a uma cebola, sendo os 

fatores internos relacionados ao conteúdo proposicional, ou seja,  campo da semântica; 

os fatores externos, em contrapartida, estão relacionados às implicaturas 

conversacionais ou campo da pragmática. Quanto às camadas intermediárias, o autor 

não define a que âmbito pertence, se à pragmática ou à semântica. 

Dascal destaca, porém, que nenhuma das camadas pode ser negligenciada para 

que a elocução possa ser compreendida, uma vez que o mal-entendido poderá surgir em 

quaisquer dessas camadas. Para o autor, tanto o entendimento quanto o mal-entendido 

resultam de formas específicas de interação entre as diferentes camadas. Contudo, 

quando houver um mau funcionamento de mecanismos que compõem o processo 
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interativo, poderá, sim, ocorrer o mal-entendido, ou seja, quando os interactantes 

possuírem distintos alinhamentos e se posicionarem em enquadres contrários. 

 As camadas de significância proposta por Dascal (2006) estão relacionadas a 

quatro perguntas elaboradas por Filmore (1976), ao passo que a resposta errada a 

qualquer uma delas poderia resultar na ocorrência de mal-entendidos, a saber: (i) o que 

ele disse; (ii) do que estava falando?; (iii) por que ele resolveu dizer isso?; e, (iv) por 

que disse da maneira que disse?. Nesse sentido, Waite (2008) afirma o seguinte: 

O autor [Dascal] apresenta a exigência conversacional como um conjunto 

formado pela elocução de um dado falante A, suas injunções para optar pela 

realização de determinados atos de fala, sua administração da regras e 

princípios comportamentais, enfim sua posição ao longo da conversação e o 

contexto comunicativo. Diz, ainda, que a resposta de um falante B para 
elocução do falante A deverá corresponder à percepção de B à exigência 

conversacional estabelecida e às quatro perguntas (Waite, 2008: 65). 

 

 Para ele, para se averiguar se houve ou não mal-entendido, é preciso retomar as 

perguntas propostas por Filmore e observar se houve uma violação intencional de uma 

das máximas de Grice. No que concerne às máximas gricerianas, sugere o acréscimo de 

duas regras especiais para o monitoramento dos mal-entendidos: (i) verifique se existe 

uma explicação causal e (ii) verifique se há mal-entendidos. 

 O autor ainda sugere algumas atitudes para sondar os mal-entendidos, através da 

seleção de palavras e/ou atos de fala, ou mesmo tratando de preveni-lo. Mesmo sem dar 

crédito a medidas de prevenção e reparação do mal-entendido, ele atribui aos falantes a 

responsabilidade de produzir interpretações confiáveis das elocuções de seus 

interlocutores e de acompanhar os efeitos de suas próprias elocuções a fim de monitorar 

e corrigir, quando possível, os mal-entendidos discursivos (Waite, 2008: 66).  

O reconhecimento dos enquadres, a observação da organização sequencial das 

trocas de turnos, a percepção das pistas de contextualização e do próprio contexto são 

estratégias que, se os interactantes tomarem conhecimento, podem contribuir para 

minimizar ou desfazer, quando já instaurado, o mal-entendido. 

 

2.3.3.4. Consequências do mal-entendido: Catherine Kerbrat-Orecchioni 

 

Kerbrat-Orecchioni (2005 apud Waite, 2008: 72) define mal-entendido como 

“uma defasagem entre o sentido codificado pelo locutor (sentido intencional, que o 

emissor deseja transmitir ao destinatário) e o sentido decodificado pelo receptor”. 
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A autora apresenta três tipos de defasagem ligados ao mal-entendido: (a) a 

subinterpretação, quando o receptor demonstra, por razões estratégicas, interpretar 

somente o sentido literal da sentença, ignorando outra acepção para o enunciado, que 

pode estar expresso por um ato indireto; (b) sobreinterpretação, explorando o máximo o 

exercício da interpretação do enunciado; (c) interpretação incorreta, quando ocorre uma 

interpretação equivocada dos atos indiretos. 

Contudo, foca seus estudos acerca dos mal-entendidos interculturais, dos quais 

elenca as principais causas: (a) os sistemas interacionais e as regras de polidez variam, 

sensivelmente, de uma cultura para outra; (b) a crença dos falantes na universalidade 

das regras linguístico-comportamentais e sua consequente inconsciência da existência 

de variações; (c) falhas na codificação: a ocorrência de decalques prosódicos retóricos 

ou pragmáticos; e, (d) falhas na decodificação: é o mal-entendido que ameaça por dois 

lados, podendo até mesmo ocorrer mal-entendido sobre o mal-entendido quando o 

problema comunicativo é imputado a domínio deficiente da língua ou quando 

interpretado negativamente em termos psicológicos (má vontade, hostilidade, grosseria, 

obsequidade etc.).  

Ela elege algumas características que devem ser tidas como fundamentais para 

encontros interculturais, contudo, as mesmas vão-se adequar perfeitamente aos AVA.  

São elas: (a) conhecer as regras gramaticais que estruturam uma língua, mas, sobretudo, 

ser capaz de inseri-las de forma coerente e adequada ao contexto interativo; (b) 

administrar a interpretação do material verbal e não-verbal; (c) estar sensível à união de 

saberes linguísticos e socioculturais. 

De acordo com Waite (2008: 73), “todas essas ponderações expressam a 

preocupação de reunir a competência linguística à competência comunicativa”. Nesse 

sentido, entendemos a importância de conscientizar os alunos da EaD das peculiaridades 

que cercam o processo interacional nesse contexto, pois bem como foi proposto 

Kerbrat-Orecchioni,  o mal-entendido ameaça os dois lados e, no nosso corpus, pode 

gerar problemas no que é a função do processo educacional: o ensino-aprendizagem. 

 

2.3.3.5. Tratamentos para o mal-entendido: Veronique Travesso  

 

Travesso (2003 apud Waite, 2008: 67) conceitua mal-entendido como “um 

distúrbio na ordem tranquila da interação em que os participantes deverão, às vezes, 

comentar explicando e, desta forma, justificando o instante de distração que ocasionou 
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seu ‘erro’ de direção, suas representações do outro que os conduziu a acreditar que ele 

poderia ter dito o que ele não disse”.  

A autora define fontes através das quais o mal-entendido se manifesta e sugere 

quatro grupos: (i) o texto conversacional; (ii) a estrutura da interação; (iii) os quadros 

participativos; (iv) a situação e seus elementos constitutivos. 

Ela ainda apresenta alguns tratamentos dados ao mal-entendido, através de dois 

processos: autorreparação e heterorreparação. Segundo ela, quanto maior o tempo entre 

o turno que contém o mal-entendido e aquele que dá início a sua reparação, maiores 

serão os riscos empreendidos na interação. 

   Travesso (2003) preocupou-se, sobretudo, em distinguir situações em que os 

mal-entendidos são imediatamente reparados daqueles que são sistematicamente 

explorados pelos participantes. Nesse contexto, trataremos de observar quais os 

processos de reparação utilizados pelos interlocutores nos AVA. Procuramos fazer uma 

triangulação de forma a traçar um paralelo entre os estudos da Análise da Conversa 

Etnomedológica e da Pragmática com base no corpus elegido. 

   

2.3.4. Implicaturas Conversacionais  

 

Ao contrário de muitos tópicos na pragmática, a implicatura não tem uma 

história extensa. A sua noção é uma das ideias centrais do estudo da pragmática e os 

conceitos centrais foram propostos por Paul Grice. O conceito de implicatura parece 

oferecer algumas explicações funcionais significativas dos fatos linguísticos, e, ainda, 

explicar o modo em que se “quer dizer”, mais do que literalmente foi “dito”. 

Vale ressaltar, ainda, que há duas grandes teorias associadas ao filósofo Paul 

Grice, uma a teoria do significado nn
26

, e a outra, a teoria das implicaturas 

conversacionais, propriamente dita. Muitos pensam que estas teorias são desconexas, no 

entanto, elas possuem uma relação direta. 

O tipo de inferências que chamamos de implicaturas são sempre desse 

pretendido, e a teoria da implicatura esboça uma maneira pela qual tais 

inferências, de um tipo não convencional, podem ser veiculadas satisfazendo 
o critério para mensagens comunicadas esboçado na teoria griceana do 

significado nn (Levinson, 2007: 126). 

 

                                                        
26 Esta teoria de Grice explicita pode haver discrepâncias interessantes entre o significado do falante (o 

significado nn) e o significado da sentença. 
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Grice distingue dois tipos de implicaturas
27

: as desencadeadas por uma 

expressão linguística: as implicaturas convencionais e as provocadas por princípios 

gerais ligados à comunicação: as implicaturas conversacionais, ou seja, aquelas estão 

intimamente relacionadas com o significado convencional das palavras, enquanto estas 

estão conectadas ao discurso. 

Há, ainda, uma questão mais complicada para o autor no que tange à distinção 

entre as implicaturas conversacionais generalizadas e as implicaturas conversacionais 

particulares. São elas: 

Aquela (as implicaturas conversacionais generalizadas) é desencadeada 

também por elementos linguísticos, enquanto estas (as implicaturas 

conversacionais particulares), apenas pelo contexto. (...) A implicatura 

convencional é provocada apenas por um elemento linguístico, ela não 

precisa de elementos contextuais para ser feita, enquanto a implicatura a 

implicatura conversacional, seja ela generalizada ou particular, apela quase 

sempre para as noções de princípio da cooperação e as máximas 

conversacionais (Fiorin, 2003: 177). 
 

Na segunda teoria, na qual desenvolveu o conceito de implicaturas 

conversacionais, Grice (1982) defende que existe um conjunto de suposições mais 

amplas que guiam a conduta da conversação e identifica como diretrizes para esse tipo 

de conversação as quatro máximas básicas da conversação ou princípios gerais 

subjacentes ao uso cooperativo da língua, que juntos, expressam um princípio 

cooperativo:  

O princípio cooperativo – faça sua contribuição como for exigido, na etapa 

na qual ela ocorre, pelo fim ou direção aceitos da troca convencional em que 

você está envolvido. 

1. A máxima da qualidade – tente fazer com que a sua contribuição seja 
verdadeira, especificamente: 

 (i) não diga o que acredita ser falso 

(ii) não diga coisas para as quais você carece de evidências adequadas. 

2. A máxima da quantidade  

(i) faça com que sua contribuição seja tão informativa quanto for exigido para 

os presentes fins de intercâmbio 

(ii) não faça com que sua informação seja mais informativa do que é exigido 

3. A máxima da relevância – faça com que sua contribuição seja relevante  

4. A máxima do modo – seja perspícuo, e especificamente: 

(i) evite obscuridade 

(ii) evite ambiguidade  
(iii) seja breve 

(iv) seja ordenado  (Grice, 1982:81-104). 

 

O Princípio da Cooperação reúne pressupostos nos quais os integrantes de uma 

conversa, ao se engajarem, contribuem mutuamente pelas exigências da troca 

                                                        
27 São inferências que se extraem do enunciado. Grice não usa o termo implicação, porque a noção de 

implicatura é mais ampla que do que a de implicação, já que esta pode ser provocada por uma expressão 

lingüística, enquanto aquela pode ser suscitada por expressões linguísticas e pelo contexto ou pelo 

conhecimento prévio do falante. 
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conversacional, tratando-se, portanto, do conjunto de raciocínios que o ouvinte faz para 

deduzir, concluir ou interpretar o sentido do que o locutor disse.  

O ouvinte procura, então, um sentido para o enunciado que esteja de acordo com 

as máximas estabelecidas, considerando o que a informação literal pode estar dizendo 

de cooperativo, verdadeiro e relevante para uma determinada situação discursiva. Caso 

não haja um sentido literal, então é preciso encontrar um sentido que corresponda aos 

princípios. Nesse caso, o processo inferencial do tipo implicatura considera certos 

princípios e máximas de comunicação que falante e ouvinte utilizam em um diálogo ou 

na interpretação de um texto. 

Grice defende a existência de um sentido literal intimamente relacionado ao 

significado convencional das palavras (da sentença) que está usando. A ironia, as 

expressões ambíguas, a metáfora, entre outras, constituem, para o autor, uma violação 

do Princípio de Cooperação ou, pelo menos, de uma máxima. 

Cançado (2005), por sua vez, afirma que as características típicas das 

implicaturas conversacionais são: 

1. Dependem de assumirmos que existe um princípio cooperativo e suas 

máximas. 

2. Não são partes do significado dos itens lexicais, já que muitas delas 

dependem de um conhecimento do significado convencional da sentença. 
3. Um proferimento pode ter mais de uma implicatura. 

4. A compreensão de uma implicatura dependerá das suposições sobre o 

mundo que o falante e o ouvinte têm em comum. 

5. As implicaturas sempre têm uma natureza cancelável, ou seja, se 

adicionarmos outras informações, poderemos cancelar a implicatura, sem se 

que sejamos contraditórios (Cançado, 2005: 137). 

 

Convém salientar que muitas críticas foram feitas ao trabalho de Grice. Críticas 

essas que afirmavam que as concepções, desenvolvidas pelo estudioso, idealizavam a 

comunicação humana, pois imaginavam que a troca verbal era um processo harmonioso, 

ignorando os litígios, as discórdias, as oposições que caracterizam os atos de fala. No 

entanto, conforme afirma Fiorin (2003: 178), “nenhuma dessas críticas procede. As 

máximas conversacionais não são um corpo de princípios a ser seguido na 

comunicação, mas uma teoria de interpretação dos enunciados”.  

Desse modo, procuraremos verificar como os conceitos apresentados, nesta 

Fundamentação Teórica, apresentam-se nos fóruns de EaD, mais especificamente, no 

corpus elegido. Logo, procuraremos observar como as teorias linguísticas abordadas se 

apresentam e se completam. Para tanto, levaremos em consideração o nível macro 

(contexto, enquadres, esquemas de conhecimento e footings) e micro (pistas de 

contextualização verbais, aspectos da (im)polidez e dos mal-entendidos) nas interações. 
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Observaremos como os modelos de análise de SSJ (2003) e Kneser, Pilkington e 

Treasure-Jones (2001) contribuem para as trocas de turnos, uma vez que pensamos que 

alguns aspectos precisam ser acrescidos e outros adaptados, em virtude das interações 

não acontecerem, face a face e serem na modalidade escrita.  

No que se refere aos conceitos da Sociolinguística Interacional, é imprescindível 

pensar a noção de contexto e observar que os fóruns de EaD ampliam esta discussão, 

transformando o aqui e o agora. Assim, as interações nos fóruns marcam enquadres, 

esquemas de conhecimento e footings bastante influenciados pelos papéis sociais e pelo 

contexto em que estão inseridos. As pistas de contextualização contribuirão para a 

análise dos aspectos da (im)polidez à medida que refletem expectativas dos falantes e 

deixam interpretações possíveis para os ouvintes. 

Quanto aos aspectos da polidez e da impolidez, trataremos de avaliá-las 

observando o que motiva a polidez e quais fenômenos parecem influenciar a impolidez. 

No que tange ao mal-entendido, ressaltaremos a necessidade de uma interação 

cuidadosa e discorreremos acerca da desarmonia interacional que o mesmo instaura e 

dos empreendimentos necessários para que a interação retome a ser simétrica.  

Após a apresentação e discussão destes conceitos, trataremos de descrever a 

metodologia empregada para a construção deste trabalho.  
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III. METODOLOGIA 

_____________________________________________________________ 

 

Sabemos que a interseção entre linguagem, cultura, sociedade e educação é o fio 

condutor das leituras teóricas de nossa pesquisa. Pautamo-nos no interesse de entender 

como os processos interacionais são fundamentais para a construção da ordem social.  

No modelo do EaD, as máquinas exercem papel fundamental. Fazendo uma 

correspondência com as Centrais de Atendimento (CA’s) ou Call Center’s, cabe 

ressaltar então as considerações de Oliveira (no prelo apud Souza, 2005: 49) que afirma 

que tal atendimento “introduziu um modelo de atendimento de alta tecnologia e baixo 

contato”, pois se inserem no Capitalismo Moderno e são marcadas 

(...) pela aceleração tecnológica, pela competição acirrada e pela 

globalização, as empresas procuram vantagens competitivas e abertura de 

comunicação com o cliente através de recursos tecnológicos. O call center é 

uma das ferramentas tecnológicas de comunicação do capitalismo moderno 

(Oliveira, no prelo apud Souza, 2005: 49). 

 

Não distinto das CA, a revolução tecnológica atingiu a EaD, conforme afirma 

Belloni (1999), no excerto abaixo: 

Nas sociedades “radicalmente modernas” as mudanças sociais ocorrem em 

ritmo acelerado, sendo especialmente visíveis no espantoso avanço das 

tecnologias da informação e da comunicação (TIC), e provocando, senão 

mudanças profundas, pelo menos desequilíbrios estruturais no campo da 

educação (Belloni, 1999 apud Souza, 2009: 19). 

 

Sabe-se que comunicar apresenta-se como uma tarefa complexa, pois não se 

trata apenas de transmitir uma informação entre interlocutores como se a linguagem 

fosse reflexo do pensamento. A comunicação resulta de um processo de produção de 

linguagem. Oliveira (1992) afirma que a comunicação escrita é projetada para um 

eventual contexto de uso e por ser feita a distância, o processo de edição e de escrita 

pode ser mais aperfeiçoado e requer mais clareza e aceitabilidade. 

Assim, inseridos no quadro teórico da Educação a Distância e da Linguística, tal 

pesquisa pretende observar a interação, recorrendo às correntes da Análise da Conversa 

Etnomedológica, da Sociolinguística Interacional e da Pragmática. Neste capítulo, 

apresentamos, pois, os objetivos e as perguntas de pesquisa que nortearam este trabalho, 

assim como o contexto em que foi realizada, os participantes e os critérios estabelecidos 

para a análise dos dados. 
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3.1. Objetivos e perguntas de pesquisa 

 

 Em linhas gerais, e sob um ponto de vista mais amplo, esta pesquisa visa criar 

condições para que o estudo facilite a interação nos AVA e, consequentemente, o 

aprendizado na EaD, buscando uma compreensão mais abrangente das dificuldades de 

interação entre alunos e professores em ambientes de ensino/aprendizado, mediado pelo 

computador.  

Procuramos, assim, contribuir para que as interações sejam mais harmoniosas e 

simétricas, bem como a realização do processo educacional seja construído de forma 

eficaz. Para tal, fizemos um estudo das interações que acontecem em fóruns eletrônicos, 

mais especificamente, um curso ministrado à distância sem momentos presenciais no 

qual nos foi possível delinear os seguintes objetivos específicos: 

(a) Observar como ocorrem as trocas de turnos e como os alunos e os 

professores-tutores identificam os enquadres, os footings, as pistas de 

contextualização e o contexto; 

(b) Analisar como os interactantes se valem das implicaturas conversacionais 

e das estratégias de polidez e preservação de faces nas interações; 

(c) Verificar como se manifestam a impolidez e os mal-entendidos. 

 

Neste sentido, para atingir tais objetivos, delineamos as seguintes perguntas de 

pesquisa: 

(a) São observados e reconhecidos, pelos professores-tutores e alunos, os 

conceitos da Sociolinguística Interacional referentes aos enquadres, aos 

esquemas de conhecimento, aos footings, às pistas de contextualização e ao 

contexto? E acerca da Análise da Conversa Etnomedológica, como são 

realizadas as tomadas de turno? 

(b) Os conceitos pragmáticos referentes às estratégias de polidez, à 

preservação de faces e às implicaturas conversacionais são utilizados pelos 

interlocutores?  

(c) A ausência física, a assincronia nas respostas e o tamanho do texto são 

motivadores de impolidez e mal-entendidos?   

 



72 

Com base nessas questões, pensamos que os AVA, como prática social, articulam 

uma rede de elementos discursivos (e não discursivos) que pressupõem regras 

definidoras de suas especificidades. Vinculam-se a um novo ambiente de aprendizado, 

em contradição à educação tradicional e presencial. Desta forma, a caracterização da 

interação, nestes ambientes, permitir-nos-á um avanço, visto que será observada sob 

numa perspectiva linguística. 

 

3.2. Caracterização da pesquisa 

 

Esta pesquisa teve lugar em vários fóruns eletrônicos de EaD dos quais 

elegemos o fórum de notícias. Pensamos ainda que cada interação exigiria 

procedimentos e dispositivos que iriam sendo mobilizados e configurados pelo analista 

no decorrer de sua atividade de pesquisa. Os procedimentos metodológicos abarcaram, 

nesta dissertação, pesquisa bibliográfica, coleta de corpus e análise das interações.  

Assim, este trabalho possui caráter exploratório, pois pretende proporcionar 

maior familiaridade com o problema proposto, com vistas a torná-lo mais explícito.  

Para tanto, fora realizado um levantamento bibliográfico, conforme apresentado no 

capítulo II, e a análise e discussão das interações, no capítulo IV. É ainda de caráter 

explicativo, já que objetiva identificar os fatores que interferem e/ou condicionam a 

ocorrência dos fenômenos linguísticos. 

 Quanto aos métodos investigativos a que recorremos, podemos dizer que são 

predominantemente qualitativos, pois, de acordo com Bogdan e Biklen (1994), dos 

dados recolhidos 

são designados por qualitativos, o que significa ricos em pormenores 

descritivos relativamente a pessoas, locais e conversas, e de complexo 

tratamento estatístico. As questões a investigar não se estabelecem mediante 

a operacionalização de variáveis, sendo, outrossim,  formuladas com o 
objetivo de investigar os fenômenos em toda sua complexidade e em 

contexto natural (Bogdan e Biklen, 1994 apud Boaventura, 2007: 56-7). 

 

Portanto, esta pesquisa tem como fim descrever, primeiramente, como ocorre a 

troca de turno.  Em seguida, observar como interactantes observam e enquadram a 

situação,  valendo-se das pistas de contextualização e do contexto. Por fim, como se 

valem das estratégias de (im)polidez e preservação de face e como se instaura um mal-

entendido. 

Fizemos também uma análise quantitativa dos dados. O gráfico 01 [página 77] e 

o Gráfico 02 [página 124] tem a finalidade, respectivamente, investigar quem dá 
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abertura aos tópicos e observar a distribuição do início das interações entre alunos, 

professores-tutores e coordenador. No gráfico 03 [página 131], por sua vez, criamos 

escalonamentos para aspectos da polidez e para as necessidades dos interactantes. 

Dividimos a interação por turnos e notamos que, mediante a não realização das funções 

dos demais envolvidos na interação, motivados por expectativas e anseios frustrados, o 

desejo de preservar a face do outro se minimiza. No gráfico 04 [página 133], por fim, 

também dividimos a interação em turnos, mas a finalidade deste levantamento foi 

mostrar o caráter acidental e a baixa interacional que o mal-entendido provoca e ainda 

os empreendimentos dos demais interactantes para retomar a uma interação harmoniosa.  

Não queremos, porém, induzir a falácia de que as análises são conclusivas e que 

seja possível quantificar e/ou determinar um método fixo para as interações. Queremos, 

sim, mostrar os empreendimentos que são necessários para que a interação volte a ser 

harmônica quando a face do outro já está exposta, em virtude de não se ter seus desejos 

atendidos, quando isto lhe é de direito. Também quando da ocorrência de um mal-

entendido, com seu caráter acidental e transversal, o retorno da simetria interacional 

demandará maiores investimentos dos interactantes. 

 

3.3. Caracterização do Corpus 

 

O corpus desta pesquisa foi retirado de um curso on-line, o qual transcorreu sem 

nenhum encontro presencial. O curso possuía como espaço de interação os seguintes 

fóruns: fórum de apresentação, hora do café, fórum de tutores, fórum de dúvidas e 

fórum de notícias. 

O fórum de apresentação tinha por finalidade a apresentação do curso e a 

tentativa de ambientação entre os interactantes. O professor-tutor, após explicar e 

motivar os alunos acerca do funcionamento e da importância do curso, solicitava-lhes 

uma apresentação pessoal: [Para que possamos interagir melhor, é muito importante 

que você crie o seu perfil, coloque uma foto sua, fale acerca da sua experiência 

acadêmica e o que espera do curso.] (grifo do professor-tutor). Desse modo, as 

interações eram sempre de apresentação por parte do aluno e de subsequente 

agradecimento e boas vindas por parte do professor-tutor.  

Já a hora do café era um espaço destinado a conversas entres professores-tutores 

e alunos sobre diversos assuntos, cuja finalidade principal era a interação informal. Este 
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fórum também atingiu seus objetivos, embora, algumas vezes, tenha sido utilizado 

como o lugar onde os alunos depositavam suas queixas.  

O fórum dos tutores, por sua vez, possuía interactantes específicos, com acesso 

restrito ao coordenador e aos professores-tutores, com a finalidade de ser um espaço 

destinado à resolução de problemas institucionais, solução de dúvidas e descontração.  

O fórum de dúvidas, como o próprio nome, era destinado à resolução de dúvidas 

referentes ao conteúdo da unidade e sanar os problemas que pudessem acontecer.  

Contudo, não fora este o espaço escolhido pelos alunos para interagirem e apresentarem 

seus questionamentos.  

O fórum de notícias foi proposto para que se postassem notícias, falar de 

eventos, dar sugestões e dicas, entre outros assuntos relacionados ao curso.  Serviu, 

porém, como principal ferramenta dos alunos para apresentarem reclamações/ 

solicitações e tentarem resolver seus problemas, recaindo neste fórum o maior número 

de tópicos e interações efetivas. Por este motivo, selecionamos as interações ocorridas 

neste fórum como corpus desta dissertação. 

Devido à multiplicidade dos temas abertos no fórum de notícias, elencamos três 

amostras de interação: uma que reunisse temas relativos a felicitações e agradecimentos; 

a segunda, que solicita cancelamento do curso; e, por último, as referentes a 

requerimentos diversos, sejam por extensão de prazo de envio das atividades e notas, 

seja por problemas interacionais dentre outros. 

Trataremos assim de apresentar cada amostra e analisá-las à luz das teorias 

linguísticas da Análise da Conversa Etnometodológica, da Sociolinguística Interacional 

e da Pragmática. Devido a sua expressividade, nosso foco está sobre amostra de 

requerimentos. Para isso, selecionamos sete interações e trataremos de observar como 

os interactantes se valem das estratégias de (im)polidez e preservação de faces, e ainda 

como se instaura o mal-entendido. 

Portanto, o material do corpus tem origem em situações reais de comunicação, 

isto é, um diálogo, que não ocorre face-a-face. O contexto, a princípio, deveria ser de 

um ambiente de trocas relacionado ao ensino-aprendizagem, contudo, assume um 

caráter notavelmente conflitante: de um lado está o aluno, insatisfeito por não ter suas 

necessidades e expectativas sanadas; por outro o professor-tutor tentando solucionar o 

problema já instaurado. 

No que tange ao curso propriamente dito, o mesmo foi oferecido em nível de 

extensão a funcionários e estudantes, cujo objetivo era desenvolvimento da competência 
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comunicativa em gêneros da escrita acadêmica. Sua duração abarcou, 

aproximadamente, quatro meses, sendo dividido em oito unidades de estudos: (1) 

Gêneros e tipos textuais – macro e microestruturas; (2) Coesão Textual; (3) Coerência 

Textual; (4) Argumentação; (5) Fichamento, Resumo e Resenha; (6) Relatório e projeto; 

(7) Artigo científico e monografia de conclusão de curso; e, (8) O domínio da norma 

padrão.  

 

3.3.1. O funcionamento do curso 

 

 O desenho do curso contemplava como atividades: leitura dos textos disponíveis 

na plataforma no formato PDF, bem como a realização da atividade proposta por cada 

unidade que deveria ser encaminhada ao professor-tutor no prazo determinado, servindo 

de instrumento de avaliação, assim como o uso dos diferentes fóruns para debate e 

socialização do conteúdo proposto bem como a própria utilização do chat.  

Outros meios também estavam à disposição dos alunos como um calendário − 

onde podiam verificar os prazos para a entrega dos trabalhos, a data de início de outra 

unidade, feriados e outros lembretes importantes. Além disso, havia um glossário, a fim 

de reunir, de forma breve e objetiva, os significados dos mais variados termos, 

expressões e palavras usadas pelos participantes da comunidade. E ainda se encontrava 

uma área destinada a comunicados gerais feitos ao grupo, normalmente, postadas 

mensagens de incentivo pelos professores-tutores. Além do uso dos e-mails pessoais e 

das mensagens. O curso não possuia manual de conduta, nem guia do cursista. 

Quanto à parte técnica, foi desenvolvido na plataforma Moodle
28

. Em seu 

modelo, um professor-tutor fica responsável pela interação com um grupo de alunos e 

pela correção das atividades. Os alunos tinham acesso através do portal da instituição, 

onde, colocando login e senha, acessavam a página principal do curso.  

Dentro dos prazos preestabelecidos, em média de doze dias, os alunos 

precisavam ler os materiais e encaminhar as atividades aos professores-tutores. A 

participação nos fóruns não era obrigatória, porém, estimulada a fim de proporcionar o 

debate do conteúdo e a socialização entre os estudantes.  

                                                        
28

 Moodle é o acrónimo de "Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment", um software 

livre, de apoio à aprendizagem, executado num ambiente virtual. A expressão designa ainda o Learning 

Management System em trabalho colaborativo baseado nesse programa, acessível através da Internet ou 

de rede local. Utilizado principalmente num contexto de e-learning ou b-learning, o programa permite a 

criação de cursos "on-line", páginas de disciplinas, grupos de trabalho e comunidades de aprendizagem. 

Disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/Moodle, acesso em 30. Maio. 2012 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Software_livre
http://pt.wikipedia.org/wiki/Software_livre
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aprendizagem
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ambiente_virtual
http://pt.wikipedia.org/wiki/Learning_Management_System
http://pt.wikipedia.org/wiki/Learning_Management_System
http://pt.wikipedia.org/wiki/Internet
http://pt.wikipedia.org/wiki/E-learning
http://pt.wikipedia.org/wiki/B-learning
http://pt.wikipedia.org/wiki/Moodle
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3.3.2. Os participantes 

 

Para cada grupo de alunos foi alocado um professor-tutor diferente, sendo estes 

profissionais graduados, alguns pós-graduados e/ou mestrandos. Deveriam exercer as 

funções atribuídas ao professor-tutor de cursos de EaD: (i) garantir a inter-relação 

personalizada e contínua dos estudantes com o sistema; (ii) ensinar e organizar situações 

de aprendizagem;  (iii) planejar e propor atividades; atuar como mediador, provocador e 

orientador; (iv) prover informações e fontes de informações relevantes; e, (v) estimular 

o desempenho e a formação. Havia também um coordenador, o qual tinha a função de 

acompanhar e supervisionar o trabalho do professor-tutor e monitorar as atividades e as 

interações,  

A matrícula era gratuita e os alunos, estudantes universitários e servidores 

públicos da instituição. Para ambos, o curso tinha a finalidade do aperfeiçoamento, 

contudo, para os estudantes universitários serviria como atividades extracurriculares 

obrigatórias no curso de graduação e, para os servidores, como enquadramento 

funcional. 

O curso teve um número de desistências muito grande, iniciando com 

quatrocentos alunos e findando com média de cento e cinquenta. Ou seja, o grupo 

encerrou com um pouco mais de 1/3 do número inicial. Alguns alunos relataram, no ato 

do cancelamento, não ter muita experiência com o manuseio do computador, não ter 

tempo para se dedicar às atividades e/ou não ter experiência em curso de EaD.  

No tutorial do curso, as categorias de usuários e as permissões eram as 

seguintes:  

Categoria Permissões 

Aluno Este perfil permite ao usuário acessar o conteúdo do curso e realizar atividades 

Tutor Com este perfil, o usuário tem acesso ao conteúdo do curso, porém não pode editá-lo. 

Em relação às atividades, é permitido ao tutor corrigir trabalhos e verificar notas. 

Professor O perfil de professor possibilita a inserção, a exclusão e a edição do conteúdo e das 

atividades do curso, além de englobar todas as permissões dos perfis anteriores. 

Quadro 04 – Permissões dos usuários 

 

3.4. Dados da pesquisa: o fórum de notícias 

 

O corpus desta pesquisa foi formado pelas mensagens (textos), resultantes das 

interações pelos alunos e professores-tutores no fórum de notícias. Com o objetivo de 

preservar as identidades, tratamos de suprimir os nomes dos interactantes, substituindo 
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pelos cargos atribuídos, salvo quando mais de um, tratamos de numerá-lo: tutor 1, tutor 

2 (...) aluno 1, aluno 2 etc. 

O critério para escolha deste fórum se deu em virtude dele ter sido a ferramenta 

mais utilizada pelos interactantes para manifestar seus desejos, anseios e frustrações 

acerca do curso. Neste fórum, temos setenta e sete tópicos abertos: três referentes aos 

agradecimentos e felicitações; vinte e nove são de solicitação de cancelamento do curso 

e quarenta e cinco relativos aos requerimentos diversos. Neste sentido, tratamos de 

montar três amostras com a finalidade das interações, conforme pode ser exemplificado 

no gráfico 01. 

Gráfico 01 – Finalidade da abertura dos tópicos no fórum de notícias. 

 

Em seguida, selecionamos os tópicos, ou seja, as interações. Para a primeira 

amostra, relacionamos todas as interações referentes a agradecimentos e felicitações, 

devido ao pequeno número. Para a segunda, a de cancelamento, reunimos três que dão 

conta das características das mesmas. Para a terceira e última, selecionamos sete que 

atendem aos principais temas abordados: solicitação de notas, adiamento de prazos e 

problemas relacionados à ausência de feedback, sendo este o nosso enfoque principal.  

O quadro seguinte traz o número de postagens, de participantes e o assunto geral 

de cada interação selecionada: 

 

1ª amostra 

Excerto 01 [Mensagem de fim de ano e curso] – 1 postagem 

Assunto: Felicitações e agradecimento. 

Interactantes Nomes Total 

Aluno Aluno 01 1 

 

Excerto 02 [Mensagem de Natal e Fim de Ano] – 1 postagem 

Assunto: Felicitações 

Interactantes Nomes Total 

Coordenador Coordenador 1 
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Excerto 03 [Dia dos Professores] – 1 postagem 

Assunto: Felicitações 

Interactantes Nomes Total 

Coordenador Coordenador 1 

 

2ª amostra 

Excerto 04 [Cancelamento do Curso] –  2 postagens 

Assunto: Cancelamento. 

Interactantes Nomes Total 

Professores-Tutores Tutor 01 1 

Alunos Aluno 01 1 

 

Excerto 05 [Cancelamento da Disciplina] – 2 postagens 

Assunto: Qualidade das interações nos fóruns 

Interactantes Nomes Total 

Professores-Tutores Tutor 01 1 

Alunos Aluno 01 1 

 

Excerto 06 [Cancelamento] – 4 postagens 

Assunto: Cancelamento 

Interactantes Nomes Total 

Professores-Tutores Tutor 01 1 

Alunos Aluno 01 1 

 

3ª amostra: 

Excerto 07 [Envio de Atividades] – 5 postagens 
Assunto: Dificuldades com a interação e as atividades. 

Interactantes Nomes Total 

Professores-Tutores Tutor 01 1 

Alunos Aluno 01 

Aluno 02  

Aluno 03 

3 

 

Excerto 08 [Fórum] – 3 postagens 

Assunto: Qualidade das interações nos fóruns 

Interactantes Nomes Total 

Professores-Tutores Tutor 01 1 

Alunos Aluno 01 1 

 

Excerto 09 [D]uvida] – 2 postagens 

Assunto: Problemas de suporte-técnico  

Interactantes Nomes Total 

Professores-Tutores Tutor 01 1 

Alunos Aluno 01 1 

 

Excerto 10 [Tópico 07] – 2 postagens 

Assunto: Prazo para a entrega das atividades 

Interactantes Nomes Total 

Professores-Tutores Tutor 01 1 

Alunos Aluno 01 1 

 

Excerto 11 [Preciso de Assistência] – 7 postagens 

Assunto: Dificuldades com as atividades e as interações 

Interactantes Nomes Total 

Professores-Tutores Tutor 01 

Tutor 02 

2 
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Alunos Aluno 01 

Aluno 02  

Aluno 03 

Aluno 04 

4 

 

Excerto 12 [Fórum de Notícias] – 3 postagens 

Assunto: Reclamação sobre as interações 

Interactantes Nomes Total 

Coordenador Coordenador 1 

Alunos Aluno 01 

Aluno 02  

2 

 

Excerto 13 [Atividades] – 12 postagens 

Assunto: Esclarecimento de Dúvidas 

Interactantes Nomes Total 

Professor-tutor Tutor 1 

Alunos Aluno 01 1 

Quadro 05 – Dados das interações selecionadas. 

 

3.5. Procedimentos de Análise 

  

Procuramos organizar as análises de forma a investigar como se desenrolam as 

interações que ocorrem no fórum de notícias, sendo o corpus utilizado nesta pesquisa 

composto de três amostras que totalizam treze interações na íntegra.  

Primeiramente, constituímos três amostras no qual apontamos como as mesmas 

são sensíveis aos conceitos linguísticos. Em seguida, selecionamos tópicos que se 

encontravam armazenados no ambiente do curso e os transformamos em arquivos de 

Word, mantendo, contudo, a mesma organização, ou seja, dentro de um quadro, onde se 

encontram, primeiramente, o turno da interação; após, os participantes; em seguida, dia, 

data e horário, e, por conseguinte, a interação propriamente dita. 

Para tanto, adota-se a perspectiva da ACE, da Sociolinguística Interacional e da 

Pragmática para o estudo das interações. Valemo-nos da preocupação com fatores 

socioculturais envolvidos nas interações verbais para investigar as fontes potenciais, as 

causas, os efeitos e o tratamento dado pelos interlocutores ao fenômeno conversacional, 

situado num ambiente distinto do convencional. 

Esclarecemos, ainda, que as vinculações acadêmicas desta pesquisa, inscrevem-

se em um marco que compreende o trabalho de pesquisa como aquele que vai sendo 

constituído a partir do diálogo com diversos saberes, instâncias e experiências, levando-

se em conta as escolhas realizadas pelo pesquisador e as suas implicações. É nesse 

ínterim que pretendemos corroborar com a EaD e com os estudos linguísticos. 
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Interessa-nos principalmente refletir sobre o modo como a interação entre 

professor-tutor e aluno se estabelece, interpretando-a como uma prática do cotidiano, 

sendo esses sujeitos, na verdade, fruto de uma construção de diversas práticas sociais 

que implicam num dispositivo dinâmico que os integra a essa comunidade.  

Assim, nossa pesquisa volta-se, portanto, para a construção desse lugar social 

legítimo e pelo modo como os saberes são transmitidos.  

Logo, o capítulo que segue tem como objetivo analisar os dados e discutir os 

resultados à luz das teorias elegidas. 
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IV.  ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

_____________________________________________________________ 

 

Nas interações, ocorridas nos AVA, que se estabelecem na forma escrita, a 

dificuldade reside em como as pessoas interpretam o aqui e o agora e enquadram 

determinada situação, justamente pelo fato de não haver as chamadas pistas de 

contextualização não verbais como, por exemplo, expressões faciais, tom de voz e 

gesticulação e nem mesmo as verbais,  como o ritmo da fala, a prosódia, o volume da 

voz e a entonação. 

Nesse sentido, acresce-nos observar como ocorre a troca de turno dentro deste 

diálogo, ou seja, como um interactante seleciona o outro ou como um se insere ao 

diálogo iniciado pelo outro. Analisa-se, ainda, como os mesmos se comportam nesse 

contexto situacional, bem como seu enquadramento em cada interação. 

No que se refere às estratégias de polidez e preservação de faces, verificaremos 

como a questão da face e das variáveis sociológicas se comportam com relação à 

distância social, ao poder relativo e ao grau de imposições propostas por Brown e 

Levinson (1987). 

O fórum de notícias permite a abertura de tópico, ou seja, de uma conversa por 

qualquer interactante Nesse sentido, cada interação analisada é um tópico aberto, desde 

a sua primeira postagem até a última. Salientamos, contudo, que não foram 

disponibilizadas pelo curso de EaD, para corpus desta pesquisa, as interações ocorridas 

por meio de mensagens e/ou e-mails, pois estas possuem acesso restrito aos 

interactantes, devido ao seu caráter pessoal e confidencial.  

Desta forma, para atingirmos os objetivos propostos para esta pesquisa, na qual 

investigamos como as interações acontecem nos fóruns de EaD e quais os aparatos 

linguísticos estão nela implicados, recorreremos a correntes teóricas distintas, porém, 

complementares, sendo elas: a ACE, a Sociolinguística Interacional e a Pragmática, bem 

como aos estudiosos da EaD. 

Trataremos de observar, então, com base no quadro proposto por Kneser, 

Pilkington e Treasure-Jones (2001), como ocorrem as trocas de turno, analisando como 

cada interactante enquadra o evento interativo ao se valer do contexto e das pistas de 

contextualização. Em seguida, trataremos de observar como se estabelecem as 

estratégias de (im)polidez e mesmo como se configuram os mal-entendidos nestes 

ambientes de aprendizado. 
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Cabe aqui mencionarmos que todas as mensagens postadas nos fóruns foram 

copiadas na íntegra. Logo, eventuais erros sejam de digitação ou de qualquer outro tipo 

foram mantidos. Tal fato vem reforçar a percepção de que não parece haver muita 

preocupação com a forma escrita, mas sim com o conteúdo das elocuções, ou melhor, 

com aquilo que se quer comunicar, o que certamente dá às interações um tom de maior 

informalidade. Contudo, os nomes de todos os participantes dos fóruns foram 

substituídos pelos termos tutor e aluno de maneira a resguardar a identidade e garantir a 

privacidade dos mesmos. 

 

4.1. Amostra de AGRADECIMENTOS E FELICITAÇÕES 

 

A primeira amostra é constituída por três interações que agradecem e felicitam 

algo aos demais interactantes. Por serem poucas as suas ocorrências, tratamos de 

descrevê-las na íntegra. 

01 por Aluno 1 

 

sexta, 23 dez. 

2011, 17:50 

O curso de Português Instrumental foi um grande incentivo e 

ensinamento para a prática da escrita acadêmica, quando 

adquiri experiência e conhecimento para a sua elaboração, 
como a coerência, coesão e gêneros textuais; estou 

imensamente agradecido pelo aceite de minha inscrição neste 

percurso. Eu desejo a todos a máxima felicidade e que seus 

sonhos e objetivos sejam alcançados. 

Quadro 06 – EXCERTO 1 – Tópico: Mensagem de fim de ano e de curso  

 

01 por 

Coordenador 

 

sexta, 23 dez 

2011, 11:50 

Caros participantes do Curso de Português Instrumental: 

Chegamos ao final de mais uma etapa do Curso de Português 

Instrumental. A todos os que participaram, seja como alunos, 

tutores ou suporte, meus parabéns e agradecimentos pelo 

empenho, entusiasmo e dedicação. 

Aos alunos que conseguiram concluir com êxito o curso, meus 
parabéns e votos de sucesso profissional e pessoal. 

Aos que não conseguiram fazer o curso, ou concluí-lo com 

êxito, o meu incentivo para que não percam próximas 

oportunidades. 

O [NOME DO CURSO] encontra-se em recesso de 23/12/2011 

a 03/01/2012. Após esse recesso serão emitidos os certificados 

de conclusão. 

Feliz Natal e um Ano Novo de muito sucesso pessoal e 

profissional. Prof. [nome do coordenador] 

Quadro 07 – EXCERTO 2 – Tópico: Mensagem de Natal e Ano Novo  

 

01 por 
Coordenador 

 

sábado, 15 out 
2011, 13:18 

Queridos alunos e alunas, 
não haveria professores, se não houvesse alunos. Hoje é 

também o dia de vocês. 

Parabéns. 

Prof. [nome do coordenador] 

Meus parabéns a esta grande equipe de professores pelo nosso 

dia. 
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Prof. [nome do coordenador] 

 

Compartilho com vocês este belo texto e vídeo de Rubem 

Alves: 

http://youtu.be/ouFqxPYA8lg 

Quadro 08 –EXCERTO 3 – Tópico: Dia dos professores  

 

 No primeiro excerto, o evento interacional do aluno pode ser definido como um 

agradecimento, em seguida como uma felicitação. Desse modo, as pistas de 

contextualização, relacionados aos traços linguísticos, sinalizam este enquadre 

interativo através da utilização de termos que intensificam os agradecimentos e as 

felicitações [grande incentivo; imensamente agradecido; máxima felicidade], 

demostrando que atingiu a proposta do curso [adquiri experiência e conhecimento para 

a sua elaboração, como a coerência, coesão e gêneros textuais]. Este enquadre 

corrobora com as expectativas sociais e culturais, sendo gentil e, com isso, cooperando 

para o fluxo interacional e harmônico.  

A tomada de turno não fora realizada por outro interactante, contudo, 

ressaltamos que o turno postado pode ter sido visto e acessado por todos, porém não 

comentado. A ausência de resposta é considerada como uma atitude impolida, já que, 

quando se felicita e/ou agradece, espera-se que outro interactante tome o turno em 

seguida para agradecer. 

Ressaltamos, entretanto, que o propósito interacional de “agradecer” não perde o 

sentido em função da ausência da segunda parte do par adjacente. Cunha (2009) destaca 

ser esta uma característica da interação no meio virtual, que resulta da pressa dos 

interactantes e da própria formação dos componentes linguísticos desse meio. 

 Tannen e Walllat (2002: 186), por sua vez, evidenciam que “quando as pessoas 

estão na presença uma das outras, todos os seus comportamentos verbais e não-verbais 

são fontes potenciais de comunicação, e suas ações e intenções de significado podem ser 

entendidas somente com relação ao contexto imediato, incluindo o que o antecede e o 

que pode sucedê-lo”. Desse modo, o silêncio dos alunos pode ser um comportamento 

não-verbal ou para se manter imparcial e/ou para mostrar sua insatisfação diante dos 

problemas que vivenciaram durante o curso. 

  Nos três primeiros excertos, teríamos ou turnos iniciadores (I) ou Stand-Alone 

(SA). Contudo, os papéis argumentativos propostos por Kneser, Pilkington e Treasure-

Jones (2001) não se enquadram, visto que estes interactantes não são explicadores, 

elaboradores, inquiridores nem, tampouco, narradores ou elaboradores. Poderíamos, 

http://youtu.be/ouFqxPYA8lg
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portanto, acrescer outro papel argumentativo para os turnos que possuem a função de 

felicitar ou agradecer. 

As pistas de contextualização e o contexto que se forma, a partir destas 

interações iniciais, são harmoniosos e simétricos.  Neles, a face positiva é valorizada à 

medida que há o desejo de apreciação e aprovação da imagem própria. No excerto 2, 

quando o coordenador afirma [A todos os que participaram, seja como alunos, tutores 

ou suporte, meus parabéns e agradecimentos pelo empenho, entusiasmo e dedicação.], 

valoriza-se a face do outro, utilizando-se das estratégias de polidez positiva já que 

preenche a vontade do ouvinte e comunica o compartilhamento e a contribuição para 

sua realização de seus interesses, ou seja, do professor-tutor.  

Destacamos também ser o coordenador uma representação da face institucional 

e, por isso, as pistas de contextualização deixadas, por ele, possuem o desejo latente de 

preservação da face. Para tanto, no excerto 2, se inclui na interação utilizando a primeira 

pessoa do singular a fim de aproximar-se dos demais interactantes: [Chegamos ao final 

de mais uma etapa do Curso de Português Instrumental.]. No excerto 3, quando afirma, 

[Queridos alunos e alunas, não haveria professores, se não houvesse alunos. Hoje é 

também o dia de vocês.], apesar de ser “seu dia dos professores” inclui os alunos na 

comemoração a fim de apresentar razões e interesses comuns, satisfazendo a face 

positiva do interlocutor.  Neste sentido, o enquadre proposto por ele de felicitação, além 

de valorizar a sua própria face, valoriza a face institucional e torna o contexto mais 

harmonioso. 

Cabe ressaltar que, concomitante a estas interações da amostra de 

agradecimento, cujas estratégias de polidez positiva ficam evidentes, também estavam 

ocorrendo interações onde os alunos utilizavam AAF aos professores-tutores e ao 

coordenador, que serão analisadas nas amostras de requerimento. Portanto, a fala do 

coordenador emerge como ação compensatória ao contexto, ou seja, o falante deixa 

claro que não há intenção de ferir a face do outro, mas valorizá-la. 

Notamos ainda que a postagem do aluno, no excerto 1, nos últimos momentos do 

curso, ressalta uma expressão de admiração e elogio [O curso de Português 

Instrumental foi um grande incentivo e ensinamento para a prática da escrita 

acadêmica]. Elogiar é uma estratégia funcional, é uma forma de dar feedback para 

respostas e ideias. Presencialmente, esse recurso, além de verbalizado, pode ser 

representado por gestos ou movimentos afirmativos de cabeça os quais, virtualmente, 

são inviáveis salvo pelo uso da webcam o que não está presente em nosso corpus.   
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Leech (2005) afirma que, dependendo da função comunicativa, as elocuções de 

polidez se dividem em dois tipos: polidez-pos e polidez-neg. Nas interações que visam 

elogiar atitudes e ações de qualquer parte do curso, percebemos a instauração da 

polidez-pos como se verifica no Excerto 1: [O curso de Português Instrumental foi um 

grande incentivo e ensinamento para a prática da escrita acadêmica, (...) Eu desejo a 

todos a máxima felicidade e que seus sonhos e objetivos sejam alcançados.]. 

Ressaltamos que, de um total de setenta e sete interações, no fórum de notícias, 

apenas três tópicos tiveram a função principal de felicitar e/ou agradecer, como ocorrera 

também nos outros fóruns deste curso de EaD. Desse modo, as interações cuja polidez-

pos se manifesta são raras.  

Todavia, destacamos que saber elogiar é um ótimo recurso para se inserir num 

grupo e ser bem visto pelos demais e, no caso da sala de aula virtual, funciona como um 

sistema de feedback. Como a única forma visual que os interactantes têm é o canal 

escrito, é importante que os professores-tutores lancem turnos que explicitem que os 

alunos estão atendendo as expectativas do curso e desenvolvendo com eficácia os papéis 

que lhes são atribuídos. Tal estratégia também deve ser utilizada pelos alunos em 

relação aos professores-tutores e aos coordenadores (Cunha, 2009: 222). 

Desse modo, com base nas análises, ressaltamos a importância de que os papéis 

sociais, atribuídos a cada um dos participantes, sejam desempenhados, assim como haja 

o cumprimento de prazos e de expectativas, para que as interações possam ocorrer de 

forma simétrica e harmônica, para que os envolvidos sintam-se satisfeitos de participar 

deste contexto interacional e possam elogiar o processo educacional. 

 

4.2. Amostra de CANCELAMENTOS 

  

 A segunda amostra é constituída de interações que solicitam o cancelamento do curso. 

Dos setenta e sete tópicos, vinte e nove são de cancelamento, possuindo um determinado padrão 

de interação, conforme os excertos selecionados.  

Estas interações são formadas pelo aluno que pede desligamento e o professor-tutor que 

retoma a interação afirmando que serão tomadas as medidas de praxe. Pode acontecer ainda que, 

em um tópico iniciado com o título “cancelamento”, mais de um aluno faça esta solicitação. 

Nesse sentido, o papel argumentativo, desempenhado pelo interactante inicial, o aluno, 

é de explicador e elaborador, à medida que apresenta os motivos e as razões e informa que está 

pedindo cancelamento do curso. 
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01 por Aluno 1 

 

sexta, 28 out 

2011, 00:22 

Prezados, 

Gostaria de cancelar o curso, pois no momento não posso 

acompanhar as atividades. 

Att , 

Aluno  

02 Re: 

Cancelamento 

de Curso por 

tutor  

 

sexta, 28 out 

2011, 17:00 

Que pena, Aluno! Quando puder, retorne. Abs, Tutor  

 

Quadro 09 – EXCERTO 4 – Tópico: Cancelamento de Curso  

 

01 por Aluno  

 

domingo, 25 

set 2011, 

13:48 

Boa tarde. 

Não consegui conciliar esta disciplina com outras atividades 

desses semestre. Me formarei este ano e não pude dar atenção a 

esta disciplina. Logo, gostaria de cancelar minha inscrição em 

Português Instrumental. 

Espero poder compartilhar do aprendizado com vocês em outro 

semestre, quando assumir um novo vínculo (bacharelado) 

Sinto muito. Boa sorte a todos. 

Aluno 

02 Re: 

Cancelamento 

da Disciplina 
por tutor  

domingo, 25 

set 2011, 

14:16 

OK, Aluno. Com certeza, vc terá uma outra oportunidade no 

semestre que vem. 

Abs, Tutor 

Quadro 10 – EXCERTO 5 – Tópico: Cancelamento da Disciplina  

 

01 por Aluno  

 

terça, 27 

setembro 

2011, 21:42 

Solicito cancelamento da minha matricula no curso, por não ter 

horário disponível. 

02 Re: 

Cancelamento 

por tutor  

quarta, 28 

setembro 

2011, 17:50 

 

Já solicitado, Aluno. 

Abraços, 

Tutor 01 

03 Re: 

Cancelamento 

por Aluno 02 

quarta, 28 

setembro 

2011, 20:29 

 

Gostaria de solicitar o cancelamento da minha tb. Não consegui 

nem fazer nenhuma atividade. 

Att 

04 Re: 
Cancelamento 

por tutor 

quarta, 28 
setembro 

2011, 20:35 

 

Já solicitado, Aluno 02, 
Abraços! 

Tutor 01. 

 

Quadro 11 – EXCERTO 6 – Tópico: Cancelamento  

 

Os turnos são curtos, compostos da solicitação e de uma breve explanação do 

motivo pelo qual se está desistindo. Em seguida, o professor-tutor reinicia a interação e 

esclarece que tomará as medidas cabíveis para o cancelamento da matrícula.  

Os enquadres interativos, nos excertos 4 a 6, são de cancelamento da inscrição 

no curso. O que está acontecendo “no aqui e agora” é compreendido por todos os 

interactantes, compartilhando os esquemas de conhecimento, uma vez que o aluno sabe 

como requerer o cancelamento e o professor-tutor o que fazer com esta solicitação.  
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A análise das interações nos permite observar que, apesar de todos os 

interactantes agirem de forma amigável e companheira, as estruturas de expectativa são 

distintas em função dos papéis sociais desempenhados pelos interactantes. Neste 

sentido, espera-se, por parte do aluno, destituir-se desse papel social e cancelar a 

inscrição; e, do professor-tutor, de solucionar o problema e cumprir também com o seu 

papel social.  

As pistas de contextualização deixadas pelos interactantes − ao cancelar o curso 

– sinalizam para o fato que não estão conseguindo cumprir com o papel institucional 

que lhes é atribuído e, portanto, vale escusar-se e, mesmo, apresentar os motivos pelos 

quais lhe impõe o cancelamento na tentativa de defender a própria face. Assim, 

sinalizam para os demais interactantes as razões para cancelar e, em seguida, fazem o 

pedido, conforme ocorrera, respectivamente, nos excertos 04 e 05: [Gostaria de 

cancelar o curso, pois no momento não posso acompanhar as atividades; Não consegui 

conciliar esta disciplina com outras atividades desses semestre. (...) Logo, gostaria de 

cancelar minha inscrição em Português Instrumental.].  

 Desse modo, o footing que o aluno projeta para si, no ato do cancelamento, é o 

de defesa, pois afirma que não irá continuar por problemas pessoais. Já o professor-

tutor, apesar de lamentar o fato do cancelamento, não estimula o aluno a retomar as 

atividades, conforme verificado no excerto 5, apenas reconhecendo o pedido, agindo 

burocraticamente, de forma breve e prática: [OK, Aluno. Com certeza, vc terá uma 

outra oportunidade no sementre que vem]. 

 Vale salientar que os motivos apresentados pelos alunos são os previstos pela 

literatura de EaD, ou seja, não conseguir conciliar a questão dos compromissos pessoais 

com a realização das atividades propostas. De acordo com Coscarelli (2002), a Internet 

agiliza, mas 

o índice de desistência é grande pela falta de disciplina, pela ilusão de que se 

aprenderia sem fazer esforço e sem gastar tempo e às vezes pela própria 

dinâmica dos cursos. Existe ainda o fator novidade, muita gente experimenta 

para ver como funciona e depois que viu, sai, abandona (é mais fácil sair de 

uma situação em que ninguém está te vendo, ninguém conhece o seu rosto, 

ninguém sabe quem você é) (Coscarelli, 2002: 6). 

 

Quando pensamos a questão das faces, percebemos que o aluno recorre à face 

defensiva, isto é, procura salvar não só a própria face (quando apresenta os motivos 

pelos quais irá se desligar) como também a do outro, quando encerra o processo 

justificando a sua saída e não culpando o outro pela sua decisão. 
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 Sabemos ainda que as interações de cancelamento estão diretamente ligadas aos 

AAF negativa do ouvinte, pois se valem das estratégias de polidez negativa, já que é 

uma pergunta, uma solicitação: [Solicito cancelamento; Gostaria de solicitar o 

cancelamento da minha Tb]. 

Há de salientar que, apesar dos problemas vivenciados no curso, as solicitações 

de cancelamento se mantiveram breves e sem expressões de desaprovação, crítica, 

desprezo ou ridicularização não havendo, contudo, AAF positiva dos professores-

tutores e/ou do coordenador. 

Os professores-tutores se valem das estratégias de polidez positiva, visto que 

assumem e declaram a reciprocidade uma vez que seu enquadre deixa de ser apenas 

burocrático para assumir uma nova posição de amigo ou mesmo companheiro. Portanto, 

há uma cooperação entre o falante e o ouvinte: [Já solicitado, Aluno.; Já solicitado, 

Aluno 02,]. Recorrem, em alguns momentos, às máximas propostas por Leech (1983): 

(i) discernimento, (ii) generosidade, (iii) aprovação, (iv) modéstia, (v) concordância, 

(vi) simpatia, à medida que minimizam para os alunos os custos, a depreciação, a 

discordância e a antipatia e maximizam benefícios e o enaltecimento: [Que pena, Aluno! 

Quando puder, retorne. // OK, Aluno. Com certeza, vc terá uma outra oportunidade no 

sementre que vem // Já solicitado, Aluno. Abraços].  

A análise da amostra de cancelamento nos permite verificar que os atores 

envolvidos na interação identificam o enquadre interativo com base no contexto 

interacional, observando as pistas de contextualização e tratando de adequar, quando 

possível, as suas estruturas de expectativa. Recorrem, nas interações, às estratégias de 

polidez na tentativa de preservar a própria face e a do outro. 

 

4.3. Amostra de REQUERIMENTOS 

 

Em qualquer interação, os envolvidos devem buscar agir verbalmente de acordo 

com determinados modos de comunicação como: ter discernimento, ser simpático, 

modesto, generoso e buscar concordância e aprovação em relação ao outro. Nas 

interações nos AVA, por se tratar de um contexto específico e direcionado, este deve ser 

pacto latente entre os interactantes. 

Dos tópicos do fórum de notícias, cinquenta e oito por cento manifestam algum 

requerimento e/ou solicitação, sejam em função de adiamento de prazos ou notas, seja 

por problemas interacionais. Vale destacar que os cancelamentos também são 
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requerimentos, contudo, devido às suas especificidades e peculiaridades, tratamos de 

alocá-los em outro grupo.  

Observamos, também, que, nas interações, os alunos, talvez por estarem num 

novo contexto virtual interacional, cujas pistas de contextualização não-verbais são 

minimizadas, quase que diluídas, também por se sentirem sozinhos, ou protegidos pela 

tela do computador, porque não há presença física da face, tendem a não se preocupar 

com a face do seu interlocutor e o ameaçam causando, em alguns momentos, impolidez 

e mal-entendidos. 

O caráter inicial da interação, assim como os de cancelamento, tem como 

característica o uso das estratégias de polidez negativa, pois se manifestam enquanto 

solicitações e perguntas. Algumas vezes, remediam a face negativa do interlocutor, 

quando, explicitamente, apresentam dúvidas quanto às condições para a realização do 

que foi solicitado, conforme poderemos observar nos tópicos seguintes, com base nos 

excertos de 07 a 13, respectivamente: [(7) deveria haver uma tolerancia pq o que vi foi 

um monte de msg dizendo q não estava conseguindo; (8) Seria muito bom se 

pudéssemos acessar os fóruns e tivéssemos a oportunidade de ler e interagir de acordo 

com a função de cada um deles!!!!; (9) gostaria de receber orientações.; (10) Porque a 

entrega das atividades do tópico 7 não ficam todas par o dia 04/12/11? (11) Como 

proceder para receber atendimento, então?; (12) Vamos então tentar, alunos e tutores, 

resolver os problemas, individuais ou coletivos, primeiro na relação sala de aula 

tutor/aluno. (13) Oi Tutor você pode me explicar o que é para fazer na "tarefa 

complementar"?] 

  Há ainda as estratégias de polidez indireta que significam que o falante deseja 

transmitir uma mensagem, mas isenta-se de qualquer intenção comunicativa direta, 

dando margem a várias interpretações defensivas, evitando maiores responsabilidades 

por algum eventual AAF que tenha cometido a mensagem, de acordo, com o excerto 08: 

[Seria muito bom se pudéssemos acessar os fóruns e tivéssemos a oportunidade de ler e 

interagir de acordo com a função de cada um deles!!!!]. 

Há também casos de impolidez, quando há desarmonias e desequilíbrios sociais, 

cuja orientação de face do participante é voltada ao ataque à face do outro, como, por 

exemplo, no excerto 11: [eU QUERO SABER COMO FAÇO PARA FALAR COM A 

MINHA TURORA. MINHA CAIXA DE EMAIL ESTA CHEIA DE MENSAGENS 

RECEBIDS DE OUTRAS PESSOAS. MAS COMO QUEM EU PRECISO FALAR 

NAO CONSIGO.]. Há ainda ocorrência de mal-entendidos, que possuem caráter 



90 

acidental e transversal e configuram-se em interpretações divergentes acerca de um 

mesmo enunciado, conforme será observado no excerto 13, quando o uso do termo fora 

permitiu a ambiguidade – fora do curso ou da lista – e, em função da interpretação dada 

pelo aluno, o mal-entendido se estabeleceu. 

Entretanto, haverá momentos em que a polidez positiva se manifestará, pois os 

falantes indicarão que seus interesses e vontades são compatíveis com a de seu 

interlocutor, por exemplo, no excerto 08, quando o aluno encerra a interação: [Grata 

Tutor / Tenho acessado o fórum "hora do café" e estou percebendo que está sendo 

utilizado de acordo com a finalidade. Está fluindo...]. 

  Para análise pormenorizada desta amostra, selecionamos sete tópicos e 

trataremos de analisá-los à luz das teorias selecionadas. 

 

4.3.1. Tópico: Envio de atividades 

 

Este tópico é intitulado pelo interactante inicial de Envio de Atividades, sendo 

composto por quatro interactantes – Aluno 01, 02 e 03 e Tutor – e cinco postagens. 

01 por aluno 1 

 

terça, 13 set. 2011, 01:47 boa noite. 

não sei se pode escrever isso aqui, mas preciso expor, 

estou muito angustiado com este curso. Não gosto de 

desistir de nada que começo. Mas nunca vi algo tão 

complexo como esse espaço online, apesar da boa 

vontade de todos. 

Neste fim de semana, fiz todas as atividades no papel e 

reescrevi hoje no computador, pq parece q agora entendi 
realmente como se coloca o conteúdo. (eu acho), e 

quando fui enviar o prazo já expirou, e não tem caixa 

para enviar arquivo. Creio que nesta 1ª atividade 

(Unidade) deveria haver uma tolerancia pq o que vi foi 

um monte de msg dizendo q não estava conseguindo. 

Eu fui para a casa da minha irmã, distante 2 horas de 

busão para conseguir enviar uma atividade. Enfim fica 

meu registro. 

02 Re: envio de 

atividades 

por aluno 2 

seg, 19 set. 2011, 14:45 

 

Oi,Aluno 01, é só um teste, pois to achando que as msgs 

nao estao ficando gravadas.... 

Bjs 

03 Re: envio de 

atividades 

por tutor 
 

quar, 21 set. 2011, 15:30 Aluno 01, eu, com sua tutora, estou acompanhando o seu 

esforço em fazer um curso on line sem dominar muito 

bem a sua máquina. Bom, vamos fazer o seguinte? 
(apenas com a atividade 1) - envie para o meu e-

mail...quem sabe isso ajuda a não ficar angustiada e a 

seguir em frente...e fazer o curso com mais prazer. 

Para as próximas atividades, vou tentar dar um suporte 

técnico também...ok? 

Tenho certeza que você irá conseguir...vamos lá? 

abraços 

estou esperando 

04 Re: envio de sáb, 1 out. 2011, 18:46 boa tarde , eu tambem não consegui enviar as atividades 
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atividades 

por aluno 3 

 

 da unidade 2 ontem , fui tentar hoje e parece que não 

tem mais como enviar pois não parece para mim essa 

opção de envio... :(  

05 Re: envio de 

atividades 

por aluno 3 

 

sáb, 1 out. 2011, 18:58 

 

Gostaria de saber , como ficara ja que so mandei o 

exercicio 2 da unidade 2 , se terei uma chance de 

reenviar essas atividade ou se ficarei sem notas nesses 

exercicios ? 

aguardo resposta. 

Quadro 12 – EXCERTO 7 – Tópico: Envio de Atividades  

  

O início do tópico ocorre quando o interactante, que posta o primeiro turno,  

intitula-o, sendo, portanto, a voz motivacional e reveladora do assunto que será tratado 

na interação. Consideraremos como turno sempre a primeira postagem feita após o 

título, uma vez que é a partir dali que a interação se configura efetivamente.  

Segundo SSJ (2003), cada sistema de troca de turnos possui suas peculiaridades 

e, por consequência, funciona de modo diferente na construção das UCT. Dessa forma, 

entendemos que, em se tratando das interações nos fóruns de EaD, cada turno é uma 

postagem feita pelo interactante. Ressalta-se que tendo o mesmo interactante postado 

duas vezes sequencialmente têm-se dois turnos distintos, pois há um intervalo entre uma 

“fala” e outra.  

Quando o aluno e/ou tutor não responde à interação, consideramos como sendo 

um turno não verbal e uma atitude impolida, já que um silêncio após uma pergunta pode 

ser sentido como despreferência, conforme discutido na amostra de agradecimentos e 

felicitações.  

Nos fóruns, a interação é assíncrona, ou seja, não se realiza ao mesmo tempo. O 

interactante posta um turno (fala e para) e aguarda, distante fisicamente, outro 

interactante assumir o turno (tomar a palavra, falar e parar). Evidencia-se, contudo, ser 

esta uma característica deste gênero virtual, pois, nos chats, por exemplo, a interação é 

síncrona. 

É importante ressaltar que esta análise não tem o objetivo de esgotar a questão, 

até mesmo pela dificuldade de caracterização precisa dos papéis argumentativos 

desempenhados por cada envolvido, pois estes, muitas vezes, não estão claros. Contudo, 

optamos por fazê-la, pois acreditamos que irá colaborar para a análise. 

Turno Interactante 
Papel 

Argumentativo 

Categorias 

ESA mais 

esperadas 

Posição de 

Controle no 

Diálogo 

Papel na 

Estrutura de 

Troca (ESA) 

Movimentos 

1 Aluno 01 
13/9/11, às 01:47 Explicador I Ativo Iniciador 

Dar motivos, 
razões. 

2 Aluno 02 
19/9/11, às 14:46 ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ 

3 Tutor 
21/9/11, às 15:30 Elaborador R Passivo Respondedor Informar 
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4 Aluno 03 
1/10/11, às 18:46 

Explicador I Ativo Iniciador 
Dar motivos, 

razões. 

5 Aluno 01 
1/10/11, às 18:58 

Inquiridor I Ativo Iniciador 
Inquirir, 

perguntar. 

Quadro 13 – Esquema de Troca de Turnos – Excerto 7 

 

O turno número (2) não foi categorizado, pois a sua finalidade é somente testar o 

canal. Kneser, Pilkington e Treasure-Jones (2001) afirmam que a Análise da Estrutura 

de Troca (ESA – Exchange Structure Analysis) nos possibilita determinar quem detém a 

iniciativa, assim como o grau de simetria e inclusão na participação. Elas dizem que 

iniciador é aquele que tende a iniciar muito mais do que simplesmente responder. 

Percebemos que, normalmente, os professores-tutores optam somente por responder e 

raramente tomam a iniciativa de iniciar um tópico (Souza, 2009: 68). 

Nos fóruns, os diálogos são escritos e não ocorrem face a face. Kerbrat-

Orecchionni (2006) cita três vocações comunicativas da linguagem verbal: (i) o 

exercício da fala implica normalmente uma alocução; (ii) o exercício da fala implica 

uma interlocução; (iii) o exercício da fala implica uma interação. Nesse sentido, 

percebemos que entre os interactantes até o terceiro turno houve uma interação mais 

simétrica, pois pressupôs destinatário e houve uma troca.  

Porém, após o quarto e quinto turnos, há uma pausa, um turno não verbal, um 

silêncio atribuído ao fato de que o potencial sucessor não teria o desejo e/ou meios para 

assegurar o encadeamento requerido, ocasionando, portanto, um monólogo para o 

Aluno 03. 

Tratando de observar as partes que compõem este diálogo, percebemos que, para 

o professor-tutor, o enquadre interacional é de resolução de problemas, que pode ser 

observado através das pistas linguísticas: (i) reconhecimento do problema [Aluno 01, eu, 

com sua tutora, estou acompanhando o seu esforço em fazer um curso on line sem 

dominar muito bem a sua máquina.]; (ii) providências para a resolução do problema 

atual: [Bom, vamos fazer o seguinte? (apenas com a atividade 1) - envie para o meu e-

mail...]; (iii) encorajamento [quem sabe isso ajuda a não ficar angustiada e a seguir em 

frente...e fazer o curso com mais prazer]; (iv) providências futuras: [Para as próximas 

atividades, vou tentar dar um suporte técnico também...ok?]; e, (v) encorajamento 

[Tenho certeza que você irá conseguir...vamos lá? / abraços / estou esperando]. 

Já os alunos estão num enquadre de queixas e reclamações, pedido de ajuda e 

justificativa para o problema apresentado, conforme podemos observar no Aluno 01: 

[(...) Mas nunca vi algo tão complexo como esse espaço online, apesar da boa vontade 
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de todos. (...) Creio que nesta 1ª atividade (Unidade) deveria haver uma tolerancia pq o 

que vi foi um monte de msg dizendo q não estava conseguindo. Eu fui para a casa da 

minha irmã, distante 2 horas de busão para conseguir enviar uma atividade.]. E o 

Aluno 03: [boa tarde , eu tambem nao consegui enviar as atividades da unidade 2 

ontem, fui tentar hoje e parece que nao tem mas como enviar pois nao parece para mim 

essa opção de envio... :( ] e, em seguida, após doze minutos, o Aluno 03 novamente 

[Gostaria de saber , como ficara ja que so mandei o exercicio 2 da unidade 2 , se terei 

uma chance de reenviar essas atividade ou se ficarei sem notas nesses exercicios ? 

aguardo resposta.]. 

Percebemos que a fala do Aluno 01, no primeiro turno, utiliza das estratégias de 

polidez indireta, pois emite atos ameaçadores à face do outro, evitando 

responsabilidades e/ou deixando a interpretação a cargo do interlocutor. [“não sei se 

pode escrever isso aqui, mas preciso expor, estou muito angustiada com estecurso. (...) 

Creio que nesta 1ª atividade (Unidade) deveria haver uma tolerancia pq o que vi foi um 

monte de msg dizendo q não estava conseguindo. (...)Enfim fica meu registro”] (grifo 

nosso). 

Na perspectiva de Leech (1983), o aluno teria feito uso da máxima de simpatia, 

pois minimiza a antipatia entre ele e o curso [“apesar da boa vontade de todos”] e 

maximiza a simpatia entre ele e o curso [“Não gosto de desistir de nada que começo”]. 

A expressão [“não sei se pode escrever isso aqui”] inclui-se no que Marcuschi 

(2000) denominou de hedges que seriam indicadores de incerteza e marcam a dúvida do 

interlocutor quanto à frequência desse ato. Na fala do Aluno 01, percebemos que ele se 

coloca numa posição de ‘vítima’, fazendo um trabalho de construção de sua face 

positiva, justificada pela necessidade de ser aceito e demonstrar um bom desempenho 

no seu papel institucional de aluno [“Não gosto de desistir de nada que começo”]. 

O Aluno 02 se encontra em um enquadre diferente, pois utiliza o turno para 

testar o canal e fazer uma critica implícita, pois acredita que as ferramentas do AVA não 

estão funcionando: [Oi,Aluno 01, é só um teste, pois to achando que as msgs nao estao 

ficando gravadas.... bjs].  O uso das reticências permeia sua mensagem, o que também 

pode enfatizar o tom crítico, como se ainda houvesse mais coisas a serem ditas. O 

professor-tutor que toma o turno, em seguida, não comenta nada acerca da interação do 

Aluno 02, valendo-se do silêncio. 

O professor-tutor, quando assume o terceiro turno, faz uso das estratégias de 

polidez positiva, que corresponde à vontade de ser aceito e admirado. Equivale, ainda, 
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às estratégias de envolvimento que o falante adota para diminuir a distância social do 

seu ouvinte. Ao afirmar [“envie para o meu e-mail...quem sabe isso ajuda a não ficar 

angustiada e a seguir em frente...e fazer o curso com mais prazer.”],  utiliza-se da 

polidez positiva, concordando com seu interlocutor, demonstrando, assim, uma 

preocupação com a face positiva do aluno, buscando, portanto, empatia.  

Percebemos ainda um enquadre de confirmação do papel social desempenhado 

pelo professor-tutor, quando este se define: [“eu, como sua tutora,”]. Desse modo, as 

pistas de contextualização contribuem para a construção da imagem um professor-tutor 

compreensivo e solícito [“estou acompanhando o seu esforço em fazer um curso on line 

sem dominar muito bem a sua máquina.”], que possui a consciência de que sua posição 

é de colaborar no processo de ensino-aprendizado, para tanto utiliza a primeira pessoal 

do singular para sinalizar ser trabalho conjunto: [Tenho certeza que você irá 

conseguir...vamos lá?”]. 

Sob o ponto de vista da teoria de Leech (1983, 2005), o professor-tutor recorreu 

à máxima da generosidade, pois permite uma exceção ao Aluno 01 [“envie para o meu 

e-mail...quem sabe isso ajuda a não ficar angustiada e a seguir em frente...”],  usando a 

polidez-pos tendo como objetivo aumentar a estima do ouvinte e/ou lhe ser prestativo – 

oferecer algo, elogiar [“Tenho certeza que você irá conseguir...vamos lá?”]. 

Destacamos ainda, na interação do tutor 1, a utilização dos marcadores 

conversacionais que servem para explicitar intenções; indagar; monitorar o ouvinte; e, 

reorganizar e reorientar o discurso interação, conforme, observamos: [Bom, vamos fazer 

o seguinte?; ok?; vamos lá? estou esperando].  

Gumperz (2002: 151) ressalta que os elementos da mensagem representam as 

expectativas dos falantes sobre o que acontecerá subsequentemente a sua interação. 

Desse modo, os pressupostos contextuais deixados pelo professor-tutor 1 é que o 

problema será resolvido.  

Contudo, o Aluno 03 retoma o turno e apresenta também uma dificuldade. Em 

sua mensagem, utiliza a estratégia de polidez negativa, minimizando a imposição por 

meio de justificativas, porém utilizando-se de perguntas [“Gostaria de saber , como 

ficara ja que so mandei o exercicio 2 da unidade 2 , se terei uma chance de reenviar 

essas atividade ou se ficarei sem notas nesses exercicios ?”]. Porém, procura 

igualmente usar estratégias de polidez positiva, pois busca incluir-se no problema, 

buscando concordância entre as partes e sinalizando o seu sentimento de tristeza através 

dos emoticons [ :( ]. O mesmo faz uso da máxima de concordância, buscando aceitação 
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entre ele e o professor-tutor, uma vez que já observara que, na interação anterior, o 

Aluno 01 obtivera êxito na sua solicitação. Para tanto, utiliza a expressão chance, num 

sentido de nova oportunidade [se terei uma chance de reenviar essas atividade ou se 

ficarei sem notas nesses exercicios ?]. 

Contudo, ninguém, após ele, assume o turno instaurando-se, assim, o silêncio 

que acaba por não comunicar nada sobre a solicitação realizada. Acerca do silêncio, nos 

encontros face a face, SSJ (2003) ressaltam que 

Isto é, o tratamento do silêncio pelas partes na conversa é dependente da sua 

localização. Colocando isso de uma maneira geral: o silêncio intraturnos (não 

no lugar relevante para a transição) é uma ‘pausa’ e inicialmente não deve ser 

preenchida por fala pelos outros; o silêncio após um ponto de finalização 

possível é, inicialmente, um intervalo e deve ser minimizado; silêncios 
extensos lugares relevantes para a transição podem tornar-se lapsos. Mas 

alguns silêncios são transformáveis. Assim, se um silêncio em 

desenvolvimento acontece num lugar para a transição e é, dessa forma, um 

intervalo (em potencial), ele pode ser encerrado pela fala da mesma parte que 

estava falando antes; então, o ‘intervalo’ é transformado em uma ‘pausa’ 

(sendo agora intraturno). Essa é uma forma através da qual o ‘intervalo’ é 

minimizado (Sacks, Schegloff e Jefferson, 2003 [1974]: 253, grifo nosso). 

 

Convém ressaltar que o professor-tutor é incumbido da mediação pedagógica, do 

domínio dos conteúdos e do desenvolvimento de atividades conjuntas com os alunos 

com o intuito de favorecer-lhes a aprendizagem. O silêncio, no entanto, nestas 

interações, funciona como um dado adicional, deixando um lapso que acaba 

prejudicando o processo de ensino-aprendizagem no que tange à eficiência.  

A tomada de turnos pelo professor-tutor é significativa para o aluno, pois dá 

continuidade ao processo. Gumperz (2002) destaca o seguinte em relação às interações: 

Nossos procedimentos servem para identificar estratégias de interpretação 

potencialmente disponíveis aos falantes de determinada origens e para alertar 

as pessoas em relação às maneiras através das quais os signos em nível de 

discurso podem afetar a interpretação de mensagens aparentemente não 

ambíguas (Gumperz, 2002: 164). 

 

Deste modo, identificamos que a ausência de interactante, para reassumir o 

turno, prejudica a interação, uma vez que dá margens a diversas interpretações: lapso, 

negligência, esquecimento, desinteresse entre outras mais. Assim, corroboramos com 

SSJ (2003) que afirmam que silêncios extensos para a transição de turnos podem 

configurar-se lapsos. Com base no corpus, acrescemos que os mesmos podem 

prejudicar o processo de ensino-aprendizagem. 

Culppeper (1996), por sua vez, afirma que a negação da polidez é uma das 

estratégias de impolidez. Num AVA, é polido que os interactantes respondam ao que foi 

solicitado, mesmo que seja negativamente, já que o silêncio deixa lacunas. É importante 
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que, quando determinado fórum e/ou tópico se encerre, o professor-tutor comunique ao 

grupo. Compreendemos, portanto, que se eximir de responder é também um ato 

impolido. 

Desse modo, o fórum revela uma nova modalidade de diálogo, pois apresenta, 

como turno, uma postagem, os interactantes são representações virtuais e estar presente 

representa responder a uma interação.  

Dessa forma, embora a interação tenha ocorrido por quatro interactantes, o 

processo interativo não se deu em sua plenitude posto que o Aluno 03 ficou sem 

resposta de ambas as partes, revelando uma falha dos professores-tutores.  

Desse modo, acreditamos que tal tipo de ocorrência desmotiva os alunos e pode 

influenciar para uma possível desistência do curso. Interações de qualidade refletem no 

bom andamento do curso e permitem aos alunos sentirem-se presentes. Neste sentido, 

Gonçalves e Cazzeta (2012) afirmam o seguinte, acerca da interação nos AVA: 

A interação é mutuamente constituída por e constitutiva para os participantes, 

que são contextos uns para os outros no jogo conversacional. Para ser 

eficiente (=operacional) e eficaz (=produzir resultados), a interação tem que 

ser genuína, sincera, relevante e oportuna em um processo permanente do 

início ao final do curso (Gonçalves e Cazzeta, 2012: 56). 

 

Trataremos agora de observar como se tornam mais simétricas as interações, 

quando os interactantes cooperam entre si. 

 

4.3.2. Tópico: Fórum 
 

 

Este tópico é intitulado pelo interactante inicial de fórum. É composto por dois 

interactantes – aluno e tutor – e três postagens. 

01 por Aluno 01 terça, 20 set. 

2011, 16:15 

Seria muito bom se pudéssemos acessar os fóruns e 

tivéssemos a oportunidade de ler e interagir de acordo 

com a função de cada um deles!!!! 

Fico meio confusa, às vezes... 

02 Re: FÓRUNS 

por Tutor 01 

terça, 20 set. 

2011, 19:13 

Oi, Aluno, 

Estivemos discutindo a respeito disso: organizar e 

direcionar melhor nossos fóruns. É natural, no entanto, 

que haja um pouco de confusão no início, quando as 

pessoas ainda estão se familiarizando com o uso da 

plataforma. 

Em breve, nosso coordenador enviará mensagem a 
respeito dessa organização, ok? Lembramos, entretanto, 

que as dúvidas devem ser tiradas e direcionadas ao tutor 

correspondente, o fórum "hora do café" para 

entretenimento e o de notícias para as informações mais 

específicas. 

Abs, 

Tutor 01 

http://www.cead.uff.br/moodle/user/view.php?id=10992&course=463
http://www.cead.uff.br/moodle/user/view.php?id=10450&course=463
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03 Re: FÓRUNS 

por Aluno 01 

quinta, 29 set. 

2011, 12:54 

Grata Tutor 

Tenho acessado o fórum "hora do café" e estou 

percebendo que está sendo utilizado de acordo com a 

finalidade. Está fluindo... 

Bjs 

Aluno 

 

Quadro 14 – EXCERTO 8 – Tópico: Fórum  

 

Novamente a iniciativa pela abertura do tópico foi a de um aluno com uma 

reclamação. Porém, na tentativa de atender às necessidades do Aluno 01, após três 

horas, o professor-tutor assume o turno para dar justificativas e esclarecimentos ao 

aluno.  

Temos a seguinte estrutura da interação: o aluno inicia o turno [“Seria muito 

bom”]; em seguida, o professor-tutor responde [“Estivemos discutindo a respeito 

disso”]; e, por fim, uma avaliação por parte do aluno [“Tenho acessado o fórum "hora 

do café" e estou percebendo que está sendo utilizado de acordo com a finalidade”.]. 

Kneser, Pilkington e Treasure-Jones (2001), quanto ao papel do tutor, afirmam 

que “ele é o principal avaliador, esperando que se responsabilize pela reiniciação de um 

tópico, especialmente de forma crítica” (Souza, 2009: 68). Nesse sentido, tratamos de 

descrever de acordo com as autoras o modelo de troca de turnos, que se estabelece nesta 

interação. 

Turno Interactante 
Papel 

Argumentativo 

Categorias 

ESA mais 

esperadas 

Posição de 

Controle no 

Diálogo 

Papel na 

Estrutura de 

Troca (ESA) 

Movimentos 

1 Aluno 01 
20/9/11, às 16:15 

Explicador I Ativo Iniciador 
Dar motivos, 

razões. 

2 Tutor 
20/9/11, às 19:13 

Explicador R Passivo Respondedor Informar 

3 Aluno 01 
29/09/11, às 12:54 

Esclarecedor RI Ativo Reiniciador Esclarecer 

Quadro 15 –Esquema de Troca de Turnos – Excerto 8 

 

O enquadre interativo que o Aluno 01 traz para si é de uma reclamação e 

subsequente sugestão, afirmando primeiramente que os fóruns do AVA estão sendo 

utilizados de forma equivocada e propondo, em seguida, que seja solucionado o 

problema. Nesse sentido, as pistas de contextualização para uma solicitação estão 

implícitas ao enunciado pela utilização do verbo no modo subjuntivo, exprimindo uma 

ideia hipotética e pelo uso da primeira pessoa do plural, a fim de atenuar e minimizar a 

solicitação: [“Seria muito bom se pudéssemos acessar os fóruns e tivéssemos a 

oportunidade de ler e interagir de acordo com a função de cada um deles!!!!”]. 

http://www.cead.uff.br/moodle/user/view.php?id=10992&course=463
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O professor-tutor, entretanto, está num outro enquadre: resolução do problema. 

Dessa forma, esclarece que medidas já estão sendo pensadas: [Estivemos discutindo a 

respeito disso]. Nesse ínterim, apesar de estarem num mesmo contexto, são os papéis 

sociais exercidos que determinam o alinhamento de cada um.  

No terceiro turno, temos primeiramente um enquadre de agradecimento pela 

tentativa de melhoras, e, em seguida de reconhecimento, quando identifica o esforço 

para melhoria na qualidade das interações no fórum de notícias. [“Grata Tutor / Tenho 

acessado o fórum "hora do café" e estou percebendo que está sendo utilizado de acordo 

com a finalidade. Está fluindo...”] 

O primeiro turno dessa interação é chamado, por Kneser, Pilkington e Treasure-

Jones (2001), de “explicador”: o papel argumentativo desempenhado pelo aluno é de 

dar motivos, razões para que o fórum funcione de maneira a proporcionar interações 

bem sucedidas. Configura, também, uma crítica indireta modalizada pelo uso da 

condicional e pelo emprego do modo subjuntivo. 

Para tanto, o aluno faz uso da polidez indireta, que diferentemente da polidez 

positiva e negativa, é utilizada pelo locutor para que ele não se comprometa diante do 

que fala, deixando saídas para outras interpretações, transferindo ao ouvinte a 

responsabilidade de interpretar seu comportamento, seu enunciado. Assim, prefere dar 

voltas evitando, pois, uma possível ameaça à face e o não comprometimento de sua 

imagem social, afirmando que não é sempre que fica confuso: [Fico meio confusa, às 

vezes...].  

Como nenhuma escolha linguística é gratuita, ao terminar a solicitação com uso 

intenso da exclamação podemos observar um tom informal típico da linguagem oral, 

que se torna mais enfática e, por vezes, alegre: [(...) de acordo com a função de cada um 

deles!!!!]. Além disso, o aluno escolheu tratar o professor-tutor pelo seu primeiro nome, 

recorrendo, assim, a uma característica do feedback afetivo (Muirhead, 2004: 67), que 

tende a diminuir a distância social entre ele e seu interlocutor.  

Percebe-se que as pistas de contextualização deixadas pelo aluno interferem no 

modo como o professor-tutor assume turno, pois ele traz para si responsabilidades. Usa 

as máximas propostas por Leech (1983) na tentativa de manter a interação harmônica: 

(i) discernimento: [“Em breve, nosso coordenador enviará mensagem a respeito dessa 

organização, ok?”]; (ii) concordância: [“Estivemos discutindo a respeito disso: 

organizar e direcionar melhor nossos fóruns.”]; (iii) simpatia: [“Oi, Aluno, (...) Abs, 

Tutor 01”].  
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O professor-tutor, quando recebeu a crítica de que o fórum estava sendo 

utilizado de forma equivocada, lançou mão também de uma das estratégias de polidez 

positiva descritas por Brown e Levinson (1987), a qual determina: “ofereça, prometa”, 

fazendo, assim, por meio de sua promessa de cumprimento, protegendo não apenas a 

sua face, bem como a da instituição: [“Em breve, nosso coordenador enviará 

mensagem a respeito dessa organização, ok?”]. 

Ao retomar o turno, o aluno também se utiliza das estratégias de polidez 

positiva, buscando concordância com o tutor e elogiando o desempenho de outros 

fóruns: [“Grato Tutor// Tenho acessado o fórum "hora do café" e estou percebendo que 

está sendo utilizado de acordo com a finalidade. Está fluindo... // Bjs // Aluno.”] (grifo 

nosso). Neste turno, recorre à escala de polidez absoluta, porque elogia, demonstrando 

ser agradecido ao tutor pela tentativa de solução uma vez tendo observado avanços nas 

interações em outros ambientes.  

Percebemos, portanto, que o trabalho interacional é um dos grandes desafios 

para o contexto de EaD, no que se refere aos processos de ensino e aprendizagem. Os 

diferentes sujeitos que compõem a interação precisam compartilhar suas ideias, 

experiências e conhecimentos, ou seja, esforçarem-se colaborativamente e/ou 

cooperativamente no sentido de alcançar coletivamente as metas estabelecidas pelo 

grupo, unindo-se em torno de um problema, tarefa e/ou objetivo em comum 

(Schelemmer, 2009: 105). 

No próximo tópico, observaremos também como os interactantes se valem dos 

seus papéis sociais e do contexto para formatarem os enquadres interacionais. 

 

4.3.3. Tópico: D[uvida
 

 

Esse tópico é intitulado pelo interactante que o inicia de d[uvida. É composto 

por dois interactantes – aluno e tutor – e duas postagens. 

01 por aluno  

 

segunda, 3 

out. 2011, 

18:01 

Não consigo visualizar as atividades 3, gostaria de receber 

orientações. 

Um abraço, 

Aluno. 

02 Re: minhas 
notas 

por tutor 

 

terça, 4 out. 
2011, 07:40 

 

Oi, aluno 01, 
Achei estranha sua ocorrência, pois até agora você não teve 

esse tipo de problema, certo? 

Vou encaminhar seu problema ao suporte. 

Abs, 

Tutor  

Quadro 16 – EXCERTO 9 – Tópico: D[uvida  
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No excerto 09, o aluno inicia o turno com uma dúvida, uma indagação, deixando 

pistas para que um professor-tutor assumisse o turno, pois se referia às questões técnicas 

e educacionais, refletindo as noções de sequencialidade29 e de preferência30.  

Após trezes horas, o professor-tutor se auto seleciona para responder e resolver o 

problema. Neste sentido, podemos construir uma interação, cujo papel do aluno é de 

inquiridor e do professor-tutor de respondedor, conforme o esquema proposto por 

Kneser, Pilkington e Treasure-Jones (2001): 

Turno Interactante 
Papel 

Argumentativo 

Categorias 

ESA mais 

esperadas 

Posição de 

Controle no 

Diálogo 

Papel na 

Estrutura de 

Troca (ESA) 

Movimentos 

1 Aluno 01 
3/10/11, às 18:01 

Inquiridor I Ativo Iniciador 
Inquirir, 

perguntar 

2 Tutor 01 
4/10/11, às 07:40 

Explicador R Passivo Respondedor Informar 

Quadro 17 – Esquema de Troca de Turnos – Excerto 9 

 

No primeiro turno, temos, como enquadre inicial, a solicitação do aluno para 

esclarecimento de uma dúvida [“(...) gostaria de receber orientações.”]. O professor-

tutor dá sequência à interação alterando o enquadre, pois passa a resolver o problema ao 

afirmar: [“Vou encaminhar seu problema ao suporte”].  

Quanto à posição de controle no diálogo, Kneser, Pilkington e Treasure-Jones 

(2001) destacam que aquele que pergunta tem uma função ativa, pois detém a iniciativa 

e se inclui na interação; já o respondedor possui uma atitude passiva e opta somente por 

responder, raramente tomando a iniciativa de iniciar um tópico. Tal assertiva pode ser 

verificada no fórum de notícias devido ao expressivo número de tópicos abertos pelos 

alunos e o inexpressivo número por professores-tutores, cf. demonstrado no Gráfico 1. 

Salientamos que os footings são diferentes, pois a projeção que o professor-tutor 

busca para si está diretamente envolvida com o seu “eu” e com a preservação das faces 

institucionais ao passo que o aluno busca desempenhar o seu papel, de forma a 

demonstrar autonomia, autodidatismo e autodisciplina. Nas palavras dele [“gostaria de 

receber orientações”] fazendo compreender que precisa de alguém que o instrua, que a 

partir dali, poderá fazer sozinho. Nesse sentido, os footings influenciam nas estratégias 

de polidez utilizadas pelos interactantes. 

                                                        
29 Have (1993 apud Loder et al, 2002: 40) nos diz “que ideia de ‘sequência’ refere-se à experiência 

comum que uma coisa leva a outra”. (...) Cada participante, ao produzir sua elocução, não a faz de forma 

desordenada, mas sempre leva em consideração o que outro disse previamente. 
30 Sacks (1992 apud Loder et al, 2002: 51) afirma que dada uma elocução qualquer, classificada de 

qualquer modo, ela admite mais do que uma coisa que pode ser feita a seguir, mas estabelece que não é 

qualquer coisa que pode fazer a seguir. 
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Ressaltamos que a polidez está diretamente relacionada à preservação das faces 

individual e/ou institucional, ou seja, a interação verbal está mediada pelas questões 

sociais que a envolvem. Sua quebra, em se tratando dos AVA, sob a ótica do tutor, 

implica o não desempenho da sua função e a exposição da instituição. Já para o  aluno 

sugere o mau desempenho do seu papel e o fracasso no processo de ensino-

aprendizagem.  

Podemos, portanto, observar a disposição do tutor em solucionar o problema do 

aluno, posto que, caso se prolongue o problema, a face institucional fica exposta e o 

aluno pode não desempenhar e cumprir seu papel com eficácia.  

Aliás, na fala do aluno, podemos observar o uso das estratégias de polidez 

negativa, pois as perguntas são formas indiretas de levar alguém a fazer algo que é o 

desejo do falante. Contudo, suaviza o AAF através de uma pergunta indireta e do uso do 

subjuntivo: [Não consigo visualizar as atividades 3, gostaria de receber orientações]. 

O professor-tutor, mediante o tom de dúvida, apresentado pelo aluno quanto ao 

problema em questão, acaba por fazer uso da polidez negativa, pois remedeia a face 

negativa do interlocutor ao encerrar a interação com uma pergunta: [Achei estranha sua 

ocorrência, pois até agora você não teve esse tipo de problema, certo?]. Porém, em 

seguida, utiliza estratégias de polidez positiva, porque indica ao interlocutor que está em 

busca da solução para o seu problema: [Vou encaminhar seu problema ao suporte]. 

Todavia, o que se percebe é que este trabalho conjunto de enviar para o suporte é 

uma característica bastante peculiar da EaD, na qual inúmeros profissionais envolvidos, 

e de diversas áreas, visam garantir a ambiência e, consequentemente, a aprendizagem 

nos ambientes mediados pelo computador (Souza, 2009: 106). 

Neste sentido, todos os interactantes precisam assumir o princípio cooperativo, 

de Grice, para que as interações sejam eficientes. As máximas de Grice devem estar 

arraigadas às interações dos AVA, pois estas devem ser breves, porém, eficientes. Os 

professores-tutores, nas instruções sobre os fóruns, têm determinado aos alunos não 

ultrapassar cinquenta palavras, para que seja realizada a leitura integral das postagens e 

sejam acessíveis a todos da turma em tempo hábil.  

Notamos, portanto, a necessidade de recorrer às estratégias de polidez e as 

máximas de Grice para tornar as interações nos AVA mais simétricas e bem sucedidas. 

Acerca da interação Mishra e Juwah (2006) apontam para o seguinte fato: 

vários estudos que concluem que a interação é o elemento chave na 

educação, que um nível elevado da interação resulta em atitudes mais 

positivas, que a interação leva a um grau elevado de realização, que a 
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interação desempenha um papel fundamental no aprendizado, na retenção e 

nas percepções gerais do aluno em relação à eficácia do curso e do professor 

e que ambientes interativos são propícios para a aprendizagem e satisfação do 

aluno. (Mishra e Juwah, 2006 apud Mattar, 2012: 49) 

 

Observaremos, na próxima interação, o quanto pode ser prejudicial à interação 

quando professores-tutores se eximem do seu papel social e acabam por deixar exposta 

a face institucional. 

 

4.3.4. Tópico: Tópico 07
 

 

Este tópico é intitulado pelo interactante inicial de Tópico 07. É composto por 

dois interactantes – Aluno 01 e 02 – e duas postagens. 

01 por Aluno 01:  segunda, 28 nov. 
2011, 11:05 

 

Bom dia!!!!!! 
 

Vocês estão dando um prazo muito curto para a entrega 

das atividades. A atividade 7.1 era pra ser entregue no dia 

25/11/11. Porque a entrega das atividades do tópico 7 não 

ficam todas par o dia 04/12/11? Falando por mim, eu até 

agora comsegui entregar todas a s atividades dentre do 

prazo e muitas até antes, mas como vi não posso mais 

entregar a atividade 1 do tópico 7, e o prazo da atividade 2 

já é para esta quarta.Fica difícil assim.É final de período, 

final de ano e vocês estão querendo correr demais com os 

prazos.Peço a compreensão de vocês quanto aos que estão 

no curso, pois temos outros trabalhos a entregar além 
destes. Eu estou me virando em mil, pois além da 

faculdade, estou fazendo provas de concurso, provas para 

a especialização e os trabalhos deste curso. Com prazos 

apertados como estes que vocês estão dando fica difícil 

conciliar. 

 

Agradeço a compreensão, 

 

Aluno 01 

 

02 Re: Tópico 7 

por Aluno 02 

terça, 29 

novembro 2011, 
18:23 

Concordo inteiramente contigo, Aluno 01! 

Tudo de bom para todos, 
 

Aluno 02 

Quadro 18 – EXCERTO 10 – Tópico: TÓPICO 07  

 

 Percebemos, nesta interação, que as noções de sequencialidade e preferência 

foram alteradas, pois ao invés de um professor-tutor reassumir o turno, o mesmo é 

reiniciado por um aluno, que não esclarece o problema, mas o ratifica. Após o Aluno 

02, ninguém mais assume o turno. Dessa forma, a troca de turnos tem a seguinte 

estrutura: 

http://www.cead.uff.br/moodle/user/view.php?id=10726&course=463
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Turno Interactante 
Papel 

Argumentativo 

Categorias 

ESA mais 

esperadas 

Posição de 

Controle no 

Diálogo 

Papel na 

Estrutura de 

Troca (ESA) 

Movimentos 

1 Aluno 01 
28/11/11, às 11:05 

Inquiridor I Ativo Iniciador 
Inquirir, 

perguntar 

2 Aluno 02 
29/11/11, às 18:23 

Esclarecedor RI Ativo Reiniciador Esclarecer 

Quadro 19 –Esquema de Troca de Turnos – Excerto 10 

 

O enquadre interativo inicial é uma reclamação, ratificado pelo Aluno 02. Os 

interactantes possuem a mesma estrutura de expectativa, isto é, compartilham os 

mesmos anseios e dificuldades acerca do prazo de entrega das atividades, por isso 

dividem a mesma opinião e elaboram associações e inferências similares, como afirma o 

Aluno 01: [“Vocês estão dando um prazo muito curto para a entrega das atividades”.], 

e, em seguida, o Aluno 02: [“Concordo inteiramente contigo, Aluno 01!”.]. 

Dessa forma, o footing do Aluno 01 é co-sustentado pelo do Aluno 02, 

assumindo o mesmo alinhamento e a mesma postura na projeção do “eu”. Tal atitude é 

favorecida, pois os papéis sociais que assumem são iguais e o que está acontecendo no 

aqui e no agora os atinge de forma similar. Desse modo, o enquadre interacional, os 

esquemas de conhecimento e a projeção que fazem de si acarretam o uso da estratégia 

de polidez.  

Afinal, em um contexto em que os prazos são curtos e as atividades são muitas, a 

reclamação foi a solução encontrada para conseguir a prorrogação do prazo de envio: 

[“Peço a compreensão de vocês quanto aos que estão no curso, pois temos outros 

trabalhos a entregar além destes”.]. 

O pedido é interpretado por Brown e Levinson como um ato potencial à face 

negativa do ouvinte e da instituição, na medida em que pode ser entendido como uma 

“invasão ao território do outro”.  Nesta interação, o locutor se mostra pessimista e 

remedeia também a face positiva, por meio de críticas e censuras, explicitando, 

claramente, o problema que está acontecendo e que os professores-tutores e/ou os 

coordenadores não estão se preocupando com os problemas dos alunos [“É final de 

período, final de ano e vocês estão querendo correr demais com os prazos”.] (grifo 

nosso).  

O que se percebe, então, é que a escolha de uma das estratégias levará em conta 

a distância social e a relação de poder entre os participantes bem como a atribuição do 

grau de ameaça imposta. Nesse exemplo, há uma atenuação do AAF, indicando que se 

acredita que o solicitado será realizado, para isso o Aluno 01 protege a sua face e 
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minimiza a imposição, mostrando que a solicitação só é feita, porque há uma finalidade 

e um problema específicos. [“Peço a compreensão de vocês quanto aos que estão no 

curso”]. No final, o interlocutor manifesta deferência ao manifestar [“agradeço a 

compreensão”], agradando assim a face positiva do interlocutor. Percebemos, assim, o 

uso da máxima da aprovação, de acordo com Leech (1983).  

A fala do Aluno 02 marca uma reiteração da reclamação e também apresenta a 

polidez negativa, mantendo um tratamento respeitoso e o desejo de não sofrer 

imposição e não ter seu território pessoal invadido. [“Concordo inteiramente contigo, 

Aluno 01!”.]. Contudo, logo após recorre às estratégias de polidez positiva, 

correspondendo à vontade de ser aceito e admirado pelo seu interlocutor: [“Tudo de 

bom para todos, Aluno 02”]. 

Quando o Aluno 02 se insere na interação, não se propõe a responder, mas a 

manter o enquadre de reclamação para que o próximo interactante resolvesse a questão. 

Contudo, os alunos ficaram sem resposta. Pensamos que seja um ato polido participar 

ativamente das interações, a fim de dirimir as dúvidas e proporcionar a discussão dos 

conteúdos, bem como sanar e/ou esclarecer possíveis problemas. Neste sentido, 

acreditamos que a ausência de respostas quando as mesmas foram solicitadas 

configuram-se atos impolidos, além de violar o princípio cooperativo, de Grice (1982), 

que afirma que “se é requerida uma contribuição na interação, faça-a”. 

Na próxima interação, temos os alunos reivindicando a atenção dos seus 

professores-tutores e da instituição, contudo, utilizam-se das estratégias de impolidez, 

ameaçando as faces dos seus interlocutores. 

 

4.3.5. Tópico: PRECISO DE ASSISTÊNCIA 

 

Este tópico é intitulado pelo interactante que o inicia de Preciso de Assistência. 

É composta por seis interactantes – Aluno 01, 02, 03 e 04 e Tutor 01 e 02 – e sete 

postagens. 

01 Por aluno 01  

 

sexta, 28 out. 

2011, 00:35 
eU QUERO SABER COMO FAÇO PARA FALAR 

COM A MINHA TURORA. MINHA CAIXA DE 

EMAIL ESTA CHEIA DE MENSAGENS RECEBIDS 

DE OUTRAS PESSOAS. MAS COMO QUEM EU 

PRECISO FALAR NAO CONSIGO. TENHO 

DUVIDAS E NAO SEI A QUEM RECORRER. NÃO 

SEI A QUEM FALAR. JA PERDI OS PRAZOS POR 

CAUSA DISSO PORTANTO ACHO MELHOR 
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ACABAR PORQUE NAO CONSIGO FALAR COM 

NINGUEM NEM TIRAR DÚVIDAS. NAO SEI 

TAMBEM PARA QUEM E ESSE EMAIL. SE E PARA 

O TUTOR OU PARA ALGUM ALUNO. SERÁ QUE 

ESTOU ESCREVENDO PARA ALGUEM? DESDE 

DOMINGO ESTOU ESCREVENDO E NÃO RECEBO 

RESPOSTA 

02 Re: PRECISO 

DE 

ASSISTÊNCIA 

por Aluna 02  

 

sexta, 28 out. 

2011, 07:40 

Oi, Aluno 01, com relação aos e-mails, tem uma parte na 

configurações que vc marca para não receber as msgs... 

Eu resolvi o meu problema com a minha tutora 

mandando e-mail direto pra ela. Para saber o e-mail da 

sua, entre na pagina dela.... 

Att, 

Aluno 02 

P.S.-também estava com o mesmo problema e resovi 

assim, nao sei quem é a sua tutora, a minha é (...), e por 

e-mail, ela responde rapidamente, se vc quiser te passo o 

e-mail dela... 

03 Re: PRECISO 

DE 

ASSISTÊNCIA 

por  Tutor 01  

sexta, 28 out. 

2011, 16:58 

Oi, Aluno 01, aqui é o tutor 01! Você conseguiu a ajuda 

de que necessitava? Acho que a sugestão da Aluna 02 foi 

a mais adequada. Você já conseguiu entrar em contato 

com o seu tutor ou tutora através do e.mail? Espero que 

sim! Qualquer dúvida, grite mesmo (rsrsrsrs), mas não 

desista não... Att, Tutora 01. 

04 Re: PRECISO 

DE 

ASSISTÊNCIA 

por Tutor 02 

 

domingo, 30 out.  

2011, 12:40 

Aluno 01, quando você tiver dúvida, basta enviá-la para 

o fórum de dúvida. Qual é a sua dúvida? Haverá uma 

atividade que dará oportunidade para quem não pode 

enviar todas. Fique tranquilo e continue fazendo as 

demais, OK? Não desista agora. 

Abs, Tutora 02 

05 Re: PRECISO 

DE 
ASSISTÊNCIA 

por Aluno 03 

domingo, 30 out. 

2011, 13:58 

Tutor 02, 

eu enviei minhas dúvidas ao fórum de dúvidas, conforme 

você sugeriu que a Aluno 01 fizesse, e uma semana e três 

tentativas depois eu não obtive resposta. 

A entrega da segunda fase é hoje e ainda não obtive 

também o feedback da primeira fase, conforme nos é 

sugerido que esperemos isto do nosso tutor. 

Como proceder para receber atendimento, então? 

Att, 

Aluno 03 

06 Re: PRECISO 

DE 

ASSISTÊNCIA 
por Aluno 04 

 domingo, 30 out.  

2011, 17:03 

 

Boa tarde, 

estou enviando a fase 2 da avaliação, pois a entrega é 

hoje, mas ainda não recebi da minha tutora o feedback da 

fase 1, conforme nos foi orientado. 

Att 

Aluna 01 

 

07 Re: PRECISO 

DE 

ASSISTÊNCIA 

por Tutor 02 

segunda, 31 out.  

2011, 09:37 
Aluno 03, 

eu lhe respondi na fórum de dúvidas, OK? Ficou ainda 

alguma dúvida? 

Abs, Tutora 02 

Quadro 20 – EXCERTO 11 – Tópico: PRECISO DE ASSISTÊNCIA  
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Cabe-nos pensar acerca da alocução dos turnos, no excerto 11. Freitas e 

Machado (2006: 65) discorrem que os “participantes desenvolvem suas falas ao longo 

da conversa pela identificação de onde a mesma estaria potencialmente completa e, a 

partir daí, pela projeção do término do turno de seus parceiros, permitindo seu ingresso 

para tomar a palavra”.  

Neste sentido, acrescemos que a fala, nos fóruns, só pode ser lida quando a 

mensagem é postada na plataforma, portanto, a construção da fala perde a 

espontaneidade ao tornar-se uma construção mais complexa, ou melhor, direcionada ao 

saber quem, quando, onde e por que falam e ouvem num dado processo interativo. 

Assim, quando postada uma fala, a alocução do turno pode ser realizada através 

da seleção do próximo falante, realizada através da nomeação do seu interlocutor, 

conforme fez o Tutor 02 no último turno [Aluno 03, eu lhe respondi na fórum de 

dúvidas, OK?]. Ou através da auto-seleção, quando um interagente se auto-candidata 

para tomar o turno, conforme aconteceu do segundo ao sexto turno. Assim, nos fóruns, 

a troca de turno elimina os elementos paralinguísticos. Dooley e Levinson (2003) 

distinguem a língua falada e a escrita, segundo eles: 

A língua falada se apoia fortemente na prosódia (tom, pausa, ritmo, qualidade 

da voz etc) e a linguagem corporal para indicar dêixis, respeito, relações 

interpessoais e uma multidão de outras categorias. A língua escrita se apoia 

mais em pontuação e descrições para conduzir efeitos semelhantes, mas 

geralmente de maneira menos codificada. (Dooley e Levinson, 2003: 34) 

 
Nos fóruns, a comunicação é realizada pela língua escrita, logo é necessário que 

qualquer informação e/ou alteração de footing sejam comunicados explicitamente, já 

que os elementos extralinguísticos, paralinguísticos e prosódicos estão ausentes.  

Assim, para que a interação seja bem sucedida, os interactantes devem ter 

ciência deste contexto específico e perceberem as pistas de contextualização, 

posicionando-se no enquadre determinado. Voltamos ao modelo proposto por Kneser, 

Pilkington e Treasure-Jones (2001) para entendermos como ocorreram as mudanças de 

turno: 

Turno Interactante 
Papel 

Argumentativo 

Categorias 

ESA mais 

esperadas 

Posição de 

Controle no 

Diálogo 

Papel na 

Estrutura de 

Troca (ESA) 

Movimentos 

1 Aluno 01 
28/10/11, às 00:35 Inquiridor I Ativo Iniciador 

Inquirir, 
perguntar 

2 Aluno 02 
28/10/11, às 07:40 Esclarecedor RI Ativo  Reiniciador  Esclarecer 

3 Tutor 01 
28/10/11, às 16:58 Elaborador  R Passivo Respondedor  Dar motivos. 

4 Tutor 02 
30/10/11, às 12:40 

Explicador R Passivo Respondedor  Informar 



107 

5 Aluno 03 
30/10/11, às 13:58 

Crítico RI Ativo Reiniciador 
Desafiar, 

discordar e 

justificar. 

6 Aluno 04 
30/10/11, às 17:03 

Crítico RI Ativo Reiniciador 
Desafiar, 

discordar e 
justificar. 

7 Tutor 02 
31/10/11, às 09:37 

Explicador R Passivo Respondedor  Informar 

Quadro 21 – Esquema de Troca de Turnos – Excerto 11 

 

Temos, no turno inicial dessa interação, um enquadre que pode ser 

compreendido como um desabafo, identificado, sobretudo, pelo texto em caixa alta, 

cujo intuito claro consiste em ameaçar a instituição, transferindo para ela toda a culpa 

pelo seu insucesso no curso. [“NAO CONSIGO FALAR COM NINGUEM NEM TIRAR 

DÚVIDAS. NAO SEI TAMBEM PARA QUEM E ESSE EMAIL. SE E PARA O TUTOR 

OU PARA ALGUM ALUNO. SERÁ QUE ESTOU ESCREVENDO PARA ALGUEM? 

DESDE DOMINGO ESTOU ESCREVENDO E NÃO RECEBO RESPOSTA”]. 

Já no segundo turno, na fala do Aluno 02, temos um enquadre de defesa, pois 

revela uma mudança de footing, de alinhamento. Percebe-se que há uma clara 

modificação do enquadre do evento, passando à defesa do curso, mostrando soluções 

para o problema de seu colega de turma, realizando, portanto, uma ação compensatória: 

[“Oi, Aluno 01, com relação aos e-mails, tem uma parte na configurações que vc marca 

para não receber as msgs...Eu resolvi o meu problema com a minha tutora mandando 

e-mail direto pra ela.”]. 

No terceiro e quarto turnos, temos ainda um enquadre defesa. Todavia, os 

esquemas de conhecimento e o enquadre interativo assumido pelos professores-tutores 

são distintos do Aluno 02, pois representam a face institucional.  

A função que os professores-tutores precisam desempenhar é de mediação 

pedagógica, do domínio dos conteúdos e do desenvolvimento de atividades conjuntas 

com os alunos com o intuito de favorecer-lhes a aprendizagem. Para dar conta de tais 

papéis, inserem-se na interação a fim de mitigar e/ou resolver o problema. Como pode 

ser confirmada nas interações: Tutor 01: [“Você conseguiu a ajuda de que 

necessitava?”]; e do Tutor 02: [“Fique tranquilo e continue fazendo as demais, OK? 

Não desista agora”]. 

No quarto e quinto turnos, temos enquadres de ataque, pois os alunos ameaçam a 

face positiva dos tutores quando da afirmação que [“tinha enviado as dúvidas ao fórum 

e não tinha recebido resposta"] e que [“ainda não havia recebido da tutora o feedback 

da atividade 01”]. Para tanto, não utilizam nenhuma estratégia para suavizar o conteúdo 
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da ameaça. Vale salientar que os alunos 03 e 04 corroboram com o enquadre do Aluno 

01.  

No último turno, o Tutor 02 faz uso da polidez-pos, recorrendo ao que Leech 

chamou da máxima da concordância, pois minimiza a discordância entre as partes, 

maximizando a concordância: [eu lhe respondi na fórum de dúvidas, OK?]. Recorre 

ainda às máximas de Grice, já que a informação é passada de forma breve, relevante e 

clara. Percebemos, entretanto, que há a tentativa de uma resolução final do problema, 

por isso denominamos o fato como enquadre solução. O Tutor 02 mostra que os 

problemas apresentados já foram solucionados, o que valoriza a sua face positiva de 

modo a salvar sua própria face, à medida que demonstra interesse pelas dificuldades do 

aluno. Após este turno, nenhum aluno participou mais, dando fim a interação.  

Desta forma, percebemos que os enquadres dos tutores e alunos, numa dada 

interação, nem sempre são compartilhados, havendo, contudo, a necessidade de 

encontrar recursos para que estes sejam tratados de forma harmoniosa, não gerando 

conflitos entre os interlocutores.  

É imprescindível, no entanto, que as trocas de turnos nos fóruns sejam realizadas 

com um prazo determinado, bem como o estabelecimento de datas limites para todas as 

atividades, conforme foi realizado no curso de EaD em análise, o qual apresentava datas 

limites determinadas no calendário para a entrega das atividades e prazo de vinte quatro 

horas para as respostas serem oferecidas pelos professores-tutores. Ressaltamos a 

necessidade de não se abrir exceções, bem como o prazo de respostas, correções e 

encaminhamentos de atividades serem efetivamente cumpridos, pois atribui 

credibilidade as interações e ao curso. 

Percebemos, assim, que os Alunos 01, 03 e 04 estão em um footing e o Aluno 02 

e os Tutores 01 e 02 em outro. Em função disso, os dois grupos sinalizam de forma 

distinta o que está acontecendo “naquele ali e naquele agora”. Ericson e Shultz (2002) 

sinalizam que a interpretação de uma situação social é motivada por uma pergunta: o 

que está acontecendo aqui e agora?  

Tal perspectiva se amplia, quando analisamos as interações nos AVA, visto que 

o que estava acontecendo no agora para o Aluno 01 era a necessidade de ser atendido 

pelos professores-tutores. Contudo, esse tempo é fragmentado e o agora, que começa no 

dia 28 de outubro de 2011 só se encerra no dia 31 do mesmo mês, ou seja, a noção de 

tempo é estendida, o diálogo não tem mais a noção de simultaneidade e as trocas de 
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turno apresentam outro padrão.  O aqui não é o local físico onde os interactantes estão, 

mas a plataforma onde interagem, assim não importa se um está no sul e outro no norte.  

Travesso (2003) chama atenção para a existência de uma relação entre o tempo 

de realização de um mal-entendido e sua reparação quando da dimensão dos efeitos 

causados por este na interação. A autora acredita que “quanto mais tempo tiver passado 

entre o turno que contém o elemento promotor de mal-entendido e a abertura de uma 

reparação maior será o risco da tarefa tornar-se árdua”. (Travesso, 2003 apud Waite, 

2008: 112).  

Neste ínterim, pensamos que não somente para o mal-entendido valha a relação 

tempo e solução, mas também para todos os movimentos, cuja interação não ocorre de 

forma harmoniosa, ou seja, quando há impolidez e/ou AAF dos interlocutores. 

Percebemos, entretanto, que o distanciamento físico provoca, por parte dos 

alunos, uma preocupação menor com a face do professor-tutor. Nesse excerto, temos o 

exemplo de uma interação impolida, pois, no primeiro momento da interação, o aluno 

deixa a face da instituição ameaçada, quando a agride afirmando: [“MAS COM QUEM 

PRECISO FALAR NÃO CONSIGO. TENHO DÚVIDAS E NÃO SEI A QUEM 

RECORRER”]. Salienta-se que a reclamação fora realizada em caixa alta que, na 

linguagem da internet, representa o grito, o falar alto. Neste caso, a face positiva da 

instituição ficou exposta.  

Quando o aluno 02 retoma o turno, ele tenta amenizar a situação fazendo uma 

valorização da face da instituição, afirmando que, no caso dele, o problema fora 

solucionado quando tratado diretamente com a tutora por e-mail. Nesse caso, trata-se, 

portanto, da preservação da face institucional dada a partir de uma ação compensatória: 

[“Eu resolvi o meu problema com a minha tutora mandando e-mail direto pra ela”.]. 

Contudo, podemos observar que implicitamente há uma crítica do Aluno 02, à 

instituição quando ao final escreve um post-scriptum (PS): [P.S.-também estava com o 

mesmo problema e resovi assim, nao sei quem é a sua tutora, a minha é (...), e por e-

mail, ela responde rapidamente, se vc quiser te passo o e-mail dela..]. Desse modo, a 

atitude do Aluno 02 revelou a tentativa de solucionar o problema, quando o sistema não 

funcionou a contento. Porém, percebemos que a solução não fora tida dentro do 

contexto interacional do AVA, mas criou-se um “jeitinho” para determinada situação. 

Ressaltamos que estes mecanismos devem ser evitados, para que as regras criadas não 

passem a funcionar de modos distintos para os interactantes.  
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O Tutor 01, ao escolher as palavras para organizar seu texto, empenha-se para 

que suas ações não levem ninguém a perder a face, ou seja, lança mão de um recurso 

denominado face work, na tentativa de situar os discentes e mantê-los num ambiente 

agradável. Quando assume o turno e pergunta [“Você conseguiu a ajuda de que 

necessitava? Acho que a sugestão da Aluna 02 foi a mais adequada. Você já conseguiu 

entrar em contato com o seu tutor ou tutora através do e.mail? Espero que sim! 

Qualquer dúvida, grite mesmo (rsrsrsrs), mas não desista não...”] temos a valorização 

da face positiva que é a imagem que se quer apreciada e aprovada pelo interlocutor. 

Essa valorização é ratificada pelo Tutor 02: [Fique tranquilo e continue fazendo as 

demais, OK? Não desista agora.]. 

Entretanto, logo nos turnos seguintes, os alunos 03 e 04 instauram novamente a 

face negativa ao afirmarem que já haviam feito o que fora sugerido pela tutora 02, mas 

não obtiveram louvor. Assim, novamente a tutora 02 retoma o turno, afirmando que 

havia sido realizado sim o que fora requerido pelo Aluno 03. Aqui, a tutora procura 

preservar a face da instituição dando a interação por encerrada.  

As falas dos tutores e da Aluna 02 representam uma ação compensatória aos 

AAF realizados pelos alunos 01, 03 e 04. Para Culpeper (1996), nesta interação, os 

Alunos 01, 03 e 04 se valem de estratégias de impolidez direta, uma vez que o AAF é 

realizado diretamente, sem ambiguidade em circunstâncias nas quais a face é irrelevante 

ou minimizada, uma vez que houve, por parte dos discentes, a tentativa de amedrontar o 

ouvinte, ridicularizando a função desempenhada pelos professores-tutores, criando uma 

situação comunicativa conflituosa. 

Dessa forma, acreditamos que o que contribuiu para a impolidez foram as 

relações que na EaD se fragmentaram e a estrutura [professor > aluno ou professor = 

aluno] se desfez.  Os alunos parecem não se preocupar em atingir os professores-tutores 

e se utilizam de estratégias de impolidez positiva, ou seja, associando-os a aspectos 

negativos: Aluno 01: [MAS COMO QUEM EU PRECISO FALAR NAO CONSIGO.]; 

Aluno 03: [A entrega da segunda fase é hoje e ainda não obtive também o feedback da 

primeira fase, conforme nos é sugerido que esperemos isto do nosso tutor.].; Aluno 04: 

[A entrega da segunda fase é hoje e ainda não obtive também o feedback da primeira 

fase, conforme nos é sugerido que esperemos isto do nosso tutor.]. 

Na interação seguinte, intitulado Fórum de notícias temos o coordenador do 

curso tentando minimizar a entrada de tópicos agressivos e impolidos.  
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4.3.6. Tópico: FÓRUM DE NOTÍCIAS 

  

Este tópico é intitulado pelo interactante que o inicia como Fórum de Notícias. É 

composto por três interactantes – Aluno 01 e 02 e Coordenador – e três postagens. 

01 por coordenador  

 

quarta, 26 out. 

2011, 11:26  

Caros alunos e tutores, 

 

vejo que a ferramenta forum de notícias é bastante 

utilizada pelos alunos e tutores, para postar notícias, 

falar de eventos, dar sugestões, dicas e outros assuntos 

relacionados com o curso. Essa interação é muito boa. 

Há, porém, um problema: alguns alunos utilizam o 

forum de notícias para reclamar, ou solicitar ajuda, mas 

não fazem isso diretamente com o seu tutor ou tutora 
primeiro. 

Vamos então tentar, alunos e tutores, resolver os 

problemas, individuais ou coletivos, primeiro na 

relação sala de aula tutor/aluno. Se isso não for 

possível, então vamos tentar também outras instâncias, 

como coordenação e/ou suporte, dependendo da 

natureza do problema. 

Até onde posso ver, os tutores tem sido solícitos e 

atenciosos no atendimento às reivindicações e 

questões, dúvidas, etc. dos alunos. Problemas 

individuais devem ser tratados individualmente com os 

tutores e/ou responsáveis, individualmente. Desta 
forma, estamos otimizando o espaço de interlocução na 

sala de aula virtual e contribuindo para a solução mais 

efetiva dos problemas . 

Abraços a todos e votos de sucesso. 

 

Coordenador 

 

02 Re: Aluno 01 

Forum de 

notícias 

 

quarta, 26 out.  

2011, 13:02 

Prezado professor coordenador, 

conforme mencionei anteriormente, até o momento não 

consegui acessar o chat para tirar minhas dúvidas, já 

encaminhei e-mail para a tutora, entretanto não obtive 

resposta, pelo menos até o momento. Gostaria de 
receber orientações para aprender o necessário para 

fazer as atividades corretamente, ao invés de receber 

feedback apontando meu erros. Bem, como professora 

acredito nisso. 

Obrigada pela atenção. 

 

Aluna 01 

03 Re: Aluno 02 

Forum de 

notícias 

 

- quinta, 27 out. 

2011, 09:47 

Ok, tentarei, COMO FIZ da última vez, entrar em 

contato primeniramente com o Sr. Mas se isso não 

resolver, independente de qual seja o problema, terei 

que expor em outro lugar para não ficar prejudicada 

COMO FIQUEI!!! Pois se eu tivesse enviado a 
mensagem abertamente antes, não teria demorado para 

receber a resposata e com isso não teria perdido o 

prazo. 

Problemas na plataforma ocorrem sim, mas isso 

deveria ter sido resolvido com a justiça de extenção do 

prazo, o que já vi que não ocorreu. Até pelo o que eu vi 

não foi problema somente comigo... 
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Att, 

 

Aluna 02 

 

OBS.: Tirando essa questão e sendo mais profissional, 

devo enviar a fase 2 mesmo sem a fase 1? Quanto se 

perde em termos de nota? 

Quadro 22 – EXCERTO 12 – Tópico: FÓRUM DE NOTÍCIAS  

 

No Excerto 12, o coordenador faz a abertura de tópico, a intervenção é dirigida a 

todos os envolvidos no curso de EaD: professores-tutores e alunos. Apresenta um 

modelo de troca de turnos que apresenta um continuum, visto que as ações não são 

direcionadas ao próximo turno e ele pré-aloca todos os turnos, como se organizasse as 

falas em cerimônias, por exemplo.  

Tal continuum se dá, pois faz uso do seu “poder” para explicar ao grupo como 

devem interagir nos fóruns de notícias, visto que há regras que regem o processo 

interativo. Contudo, dois alunos, em seguida, se auto selecionam e tomam o turno.  

Desse modo, o modelo proposto por Kneser, Pilkington e Treasure-Jones (2001) 

nos faz perceber que a posição de controle no diálogo de todos os interactantes é ativo. 

Desse modo, podemos observar que isso irá repercutir nas estratégias de polidez e 

preservação de faces. 

Turno Interactante 
Papel 

Argumentativo 

Categorias 

ESA mais 

esperadas 

Posição de 

Controle no 

Diálogo 

Papel na 

Estrutura de 

Troca (ESA) 

Movimentos 

1 Coordenador 
26/10/11, às 11:26 Explicador I Ativo Iniciador 

Dar motivos, 
razões. 

2 Aluno 01 
26/10/11, às 13:02 Esclarecedor RI Ativo  Reiniciador  Esclarecer 

3 Aluno 02 
27/10/11, às 09:47 Crítico RI Ativo Reiniciador 

Desafiar, 
discordar e 

justificar. 

Quadro 23 – Esquema de Troca de Turnos – Excerto 12 

 

A interação ilustra que o coordenador e os alunos buscam uma interação 

harmoniosa no fórum de notícias. Contudo, devido à projeção que fazem do eu revelam 

que são distintos os footings, o alinhamento e a postura, ratificando papéis sociais 

distintos. O enquadre dos alunos é o de resolver o problema individual enquanto o do 

coordenador é o de resolver o problema geral, para todos participantes. 

Desse modo, o enquadre inicial do coordenador é institucional, uma vez que fala 

a todos os participantes, com a finalidade de apresentar a função do fórum de notícias e, 

após, normatizar as interações. [“vejo que a ferramenta forum de notícias é bastante 

utilizada pelos alunos e tutores, para postar notícias, falar de eventos, dar sugestões, 



113 

dicas e outros assuntos relacionados com o curso. Essa interação é muito boa. (...) 

Vamos então tentar, alunos e tutores, resolver os problemas, individuais ou coletivos, 

primeiro na relação sala de aula tutor/aluno.”.]. 

Notamos na fala do coordenador que há uma preocupação com as variáveis 

sociológicas, para tanto o mesmo faz uso do “seu poder” sem ameaçar a face do outro, 

minimizando as imposições e reduzindo a distância social. Porém, os alunos 01 e 02 

ameaçam as faces à medida que fazem imposições e não se preocupam com a distância 

social ou mesmo hierárquica, uma vez que se trata do coordenador do curso.  

Percebemos que o coordenador utiliza de uma forma respeitosa – Caros alunos e 

tutores – demonstrando respeito à face negativa dos seus interactantes. Embora as 

orientações possam ser avaliadas como uma provocação (ameaça à face negativa), o 

coordenador minimiza essa provável provocação, dando explicações, tentando não criar 

uma situação constrangedora. [“Há, porém, um problema: alguns alunos utilizam o 

forum de notícias para reclamar, ou solicitar ajuda, mas não fazem isso diretamente 

com o seu tutor ou tutora primeiro. Vamos então tentar, alunos e tutores, resolver os 

problemas, individuais ou coletivos, primeiro na relação sala de aula tutor/aluno”.]. 

Percebemos, portanto, um enquadre de conciliador, moderando os conflitos.  

O coordenador poderia ter confrontado os alunos e os tutores afirmando que o 

modo como eles estavam interagindo não era adequado, mas optou por fazer uma 

explanação de modo que os alunos pudessem compreender a finalidade desse espaço de 

interação. [“Desta forma, estamos otimizando o espaço de interlocução na sala de aula 

virtual e contribuindo para a solução mais efetiva dos problemas”.]. 

Outro recurso utilizado pelo coordenador foi a impessoalização funcionando 

como estratégia para minimizar o problema, evitando, nesse momento interacional em 

que propõe a solução, citar nomes específicos de pessoas que não estejam se 

comportando bem nesse ambiente. Ao contrário, opta pela inclusão, usando a primeira 

pessoa do plural, diminuindo a coercividade da ordem e/ou das medidas para resolução: 

[“Vamos então tentar, alunos e tutores, resolver os problemas”]. As pistas de 

contextualização deixadas pelo coordenador revelam a tentativa de parceria com os 

alunos e professores-tutores para a solução dos problemas. 

Ao se incluir na interação, ele sugere uma maneira modalizada de se comunicar, 

ou seja, não põe a culpa em um ou outro interactante. Ele inicia a interação traçando um 

panorama da função do espaço [vejo], após detecta o problema [Há, porém, um 

problema] e propõe que juntos estabeleçam medidas para que o mesmo seja resolvido 
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[Vamos então tentar (...) estamos otimizando o espaço de interlocução na sala de aula 

virtual e contribuindo para a solução mais efetiva dos problemas .]. Por mais que esteja 

convicto do que diz, usa de polidez negativa para não impor suas ideias aos 

interactantes e não ameaçar a sua face negativa e a de seu interlocutor.  

Quando observamos, então, a interação sob a perspectiva da polidez proposta 

por Leech (2005), vemos que o coordenador fez uso da escala de polidez relativa, pois a 

utilizou apropriada à situação, de acordo com o contexto interacional que lhe fora 

exposto. Para alcançar sua meta comunicativa, faz uso da polidez-neg, no sentido de 

evitar ofensas aos seus interlocutores. Contudo, os alunos, na escala de polidez relativa, 

agem de forma “pouco polida”, já que ameaçam o coordenador. 

Nota-se que, nas interações nos AVA, a posição hierárquica se desfaz, 

confirmando o que propõe Kenski (2009: 239) ao afirmar que a EaD “pode alterar as 

estruturas verticais (professor > aluno) e lineares de interação com informações e com a 

construção individual do conhecimento”. Os alunos ameaçam a face do coordenador 

sem quaisquer preocupações com o grau de imposição, com a distância social ou com o 

poder relativo: [“Mas se isso não resolver, independente de qual seja o problema, terei 

que expor em outro lugar para não ficar prejudicada COMO FIQUEI!!! Pois se eu 

tivesse enviado a mensagem abertamente antes, não teria demorado para receber a 

resposata e com isso não teria perdido o prazo”]. 

Nesse sentido, o Aluno 02, no início da sua interação, apela para a polidez 

positiva, afirmando que irá fazer o requerido, ou seja, ele busca concordância com o 

coordenador [Ok, tentarei, COMO FIZ da última vez, entrar em contato 

primeniramente com o Sr.]. Contudo, em seguida, no mesmo turno, ameaça à face 

positiva do coordenador, afirmando que caso não consiga a solução vai tomar as 

mesmas atitudes realizada anteriormente. [Mas se isso não resolver, independente de 

qual seja o problema, terei que expor em outro lugar (...)]. 

Percebemos que os alunos se valem de impolidez negativa, ao associar tanto o 

curso quanto a solicitação do coordenador a aspectos claramente negativos. Nesse 

sentido, entendemos que pelas pistas de contextualização, os alunos criaram um 

estereótipo do curso, como aquele que não possui interações bem sucedidas e, por isso, 

eles sempre precisam agir de forma impositiva para conseguir algo.   

Wilson (2000: 24) ressalta que diante da ameaça potencial à face, o falante 

decidirá se deve ou não realizar o ato de ameaça à face, podendo proceder segundo três 

desejos: (i) o de comunicar o conteúdo do ato; (ii) o desejo de ser eficiente; (iii) o desejo 
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de manter a face do outro a qualquer preço. Desse modo, identificamos que os alunos 

não tendem a preservar a face do outro, pois se preocupam somente em resolver seus 

problemas pessoais. 

Nesse sentido, Culpeper (1996) apresenta alguns motivadores de impolidez: (a) 

quando um participante detém mais poder do que outro e (b) quando há conflitos de 

interesses e há interesse nítido de atacar a face do outro. Percebemos que, nos fóruns de 

EaD, quem provoca a impolidez, geralmente, são os discentes.  

Acreditamos, sobretudo, que a impolidez seja motivada pelo fato das pessoas 

sentirem-se mais protegidas e menos expostas através da tela do computador devido ao 

fato de não haver presença física. Logo, os atos de ameaça à face parecem ser menos 

comprometedores, como se não estar presente fisicamente acarretasse um menor 

envolvimento, não significando, contudo, dizer que os interlocutores não façam uso das 

estratégias de polidez, porém elas ficam prejudicadas pela ausência dos elementos 

extralinguísticos e paralinguísticos. 

Nesse ínterim, os estudiosos da EaD ressaltam a importância dos conceitos de 

cooperação e presença nos AVA. Voltamos a destacá-los, pois notamos que estes 

podem ser fatores que motivam os alunos a interações mais simétricas. Schlemer (2009: 

103) ressalta que “a cooperação caracteriza-se pela coordenação de pontos de vista 

diferentes, pelas operações de correspondência, reciprocidade ou complementaridade e 

pela existência de regras autônomas de condutas fundamentadas de respeito mútuo”. 

Os cursos de EaD, atualmente, já apresentam um termo de conduta, com a 

finalidade de apresentar as regras de convivência, mostrando que os interactantes devem 

se comportar de forma respeitosa, ética e cordial. Para quem descumpre o estabelecido, 

as sanções são gradativas e determinadas por cada curso.  Ressaltamos que, no curso em 

análise, não fora apresentado aos alunos e aos professores-tutores nenhum termo de 

conduta, o que pode ter contribuído para os atos de ameaça à face, impolidez e mal-

entendidos, nas interações. 

Também a noção de telepresença, apresentada por Schlemer (2009), designa a 

presença a distância, ou seja, constitui uma forma de presença não física, que possibilita 

ao sujeito estar presente, mesmo estando fisicamente distante no espaço geográfico. 

Nesse caso, a presença não está vinculada à matéria, ao corpo físico, mas, sim, à 

comunicação, à interação, seja ela por meio da linguagem escrita, oral, gestual e/ou 

gráfica (Schlemer, 2009: 54). 
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Gonçalves (2013) apresenta três tipos de presença na relação médico-paciente. 

Trazendo-as para o âmbito da EaD, pensamos que a função do professor-tutor deva ser 

de incentivar o aluno a interagir de modo que se sinta o mais presente possível no AVA, 

ou seja, a presença completa, quando mente e corpo estão comprometidos com o 

mesmo contexto. Para tanto, será preciso levar para este ambiente as emoções e as 

energias, sentindo-se comprometido emocionalmente com a comunidade de 

aprendizado.  

Os interactantes precisam ter ciência de que o suporte tecnológico envolvido 

nesta modalidade de ensino é uma ferramenta, mas o ensino-aprendizado se efetiva 

através da interação entre seres humanos e com os materiais oferecidos. 

Para tanto, a utilização das estratégias de presença são fundamentais. Os 

interactantes devem estar atentos às postagens dos fóruns, a fim de proporcionar 

respostas, fazer perguntas e/ou dar continuidade ao assunto. Os professores-tutores têm, 

assim, o importante papel de conduzir a interação, atentando-se aos enquadres e fazendo 

re-enquadres, quando necessários. Nestes ambientes, a presença se dá, sobremodo, 

através do verbal, ou seja, é preciso escrever para se fazer valer, ou melhor, para estar 

presente. 

Assim, o contexto interacional de um curso de EaD deve promover, através das 

pistas de contextualização, um ambiente em que os alunos se sintam inseridos, partes 

integrantes e a aproximação entre os alunos/alunos e alunos/professores-tutores deve ser 

ratificada durante todo o percurso.  

Nesse sentido, ao se pensar um curso de EaD é preciso integrar: (i) um projeto 

pedagógico do curso; (ii) elaboração de atividades que incentivem, simulem e/ou criem 

presença; (iii) um design institucional adequado ao público que se pretende atingir; (iv) 

treinamento dos professores-tutores; e, (v) regras para interação satisfatória. 

Na fala do coordenador, neste excerto 12, percebemos a tentativa de manter o 

curso com interações bem sucedidas em que as faces não fiquem tão expostas. Alguns 

cursos de EaD têm trazido para os seus ambientes um recurso denominado por eles 

como “netiquetas”, que são normas de interação, interpretação e educação na sala de 

aula virtual e no convívio social.  Cazetta (2009) assim as conceitua: 

“Netiquetas” é um conjunto de regras de etiqueta, comportamento que se 

recomenda adotar na Internet. Pallof e Pratt (2004) recomendam as netiquetas 

como diretrizes a serem compartilhadas para o bom desenvolvimento de um 

curso on-line, “garantindo que a comunicação seja profissional e respeitosa” 

(p. 189). A netiqueta oferece informações necessárias sobre como escrever no 

ambiente on-line, para que: (a) seja compreendido claramente; (b) transmita 
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seus pontos de vista com eficácia; (c) evite incomodar alguém; (d) evite 

parecer um iniciante na “rede” (Cazetta, 2009: 14). 

 

 

Tais recursos elucidam, na verdade, as teorias das faces propostas por Goffman e 

as Teorias da Polidez propostas por Brown e Levinson e Leech.  Contudo, fazem-no de 

forma adaptada para que os alunos reconheçam que ser impolido e/ou causar mal-

entendidos pode trazer agravantes ao processo de ensino aprendizado. O emprego 

dessas estratégias visa, sobretudo, ao partilhamento dos problemas interacionais e, 

havendo partilhamento, as faces estão protegidas e não são colocadas em risco. 

As interações ocorridas nos AVA, por serem representações da comunicação 

institucional-educacional, devem possuir as máximas de Grice também arraigadas na 

sua formulação, uma vez que ser falso, extenso, irrelevante, ambíguo ou obscuro é 

expor negativamente a instituição e a si mesmo. Além disso, pode ser este um 

motivador de mal-entendidos. 

Tomemos o excerto 12 para observarmos como as máximas da conversação são 

utilizadas. No primeiro turno – na fala do coordenador – observamos que está sendo 

respeitada a máxima da qualidade, que é marcada por ser verdadeira e quem a solicita 

assim o pode fazer: [“Desta forma, estamos otimizando o espaço de interlocução na 

sala de aula virtual e contribuindo para a solução mais efetiva dos problemas”]. A 

máxima da quantidade também fora respeitada, visto que o mesmo contextualizou o 

assunto e logo após fez as considerações necessárias [“vejo que a ferramenta forum de 

notícias é bastante utilizada pelos alunos e tutores”]. As máximas da relevância e do 

modo também foram acatadas, pois a solicitação é relevante, não é ambígua, nem 

tampouco obscura [“Vamos então tentar, alunos e tutores, resolver os problemas, 

individuais ou coletivos, primeiro na relação sala de aula tutor/aluno. Se isso não for 

possível, então vamos tentar também outras instâncias, como coordenação e/ou 

suporte, dependendo da natureza do problema”]. 

Ora, em uma interação, além do reconhecimento das máximas, é preciso 

compreender as estratégias de polidez e preservação de faces e observar o enquadre ao 

qual está submetida, para que a face dos interactantes seja preservada e não se 

estabeleça a impolidez e os mal-entendidos. 

Existe, portanto, a dificuldade de interação em contexto que não prescinde a 

presença física e onde apenas a palavra é usada para exprimir pensamentos.  Nesse 

sentido, o reconhecimento das pistas de contextualização e a tentativa de manter a 
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interação de forma harmoniosa são imprescindíveis por parte dos interactantes, 

conforme observaremos na próxima interação. 

 

4.3.7. Tópico: ATIVIDADES  

 

Este tópico é intitulado pelo interactante inicial de Atividades. É composto por 

dois interactantes – Aluno 01 e Tutor – e doze postagens. 

01 Por aluno 01  sexta, 11 nov. 

2011, 23:08:   

 

Oi Tutor você pode me explicar o que é para fazer na "tarefa 

complementar"? 

02 Por tutor 01  

 

sexta, 12 nov. 

2011, 00:55: 

Olá, Aluna! A tarefa complementar é só para os cursistas que 

ficaram com nota final entre 40 e 59,9. O pedido é para 

elaborar questões. As orientações foram postadas no ambiente. 

Você faz parte da relação? Um abraço! Tutor 

03 Por aluno 01  domingo, 13 
nov. 

2011,10:30: 

 

Boa pergunta Tutor. Não sei se faço parte dessa relação. Pode 
me informar onde eu vejo se meu nome consta dela? 

04 Por tutor 01  

 

segunda, 14 

nov. 2011, 

13:27:   

 

Aluna, se você não recebeu nenhum e-mail da coordenação é 

porque você está fora. Mas, de qualquer forma, não deixe de 

dar uma olhadinha no ambiente de notas. Um grande abraço! 

05 Por aluno 01  quarta, 16 nov. 

2011, 09:17 

Porque eu estaria fora? Cumpri todas as tarefas.  

06 Por aluno 01  quarta, 16 nov. 

2011, 09:18 

Deve ser alguma brincadeira de mal gosto né? 

07 Por aluno 01  quarta, 16 nov. 

2011, 09:22 

 

Eu já havia explicado que estou com uma filha com 

tetraplegia e me encontro em Foz do Iguaçu. Por conta disso 

algumas tarefas estão sendo realizadas da melhor forma que 

encontro, visto que não tenho os materiais necessários e tempo 
hábil para executá-las no prazo. Uma das tarefas eu não 

realizei a primeira etapa, mas mandei na segunda. É certo 

recebi, agora, uma mensagem me explicando que estou indo 

pelo caminho errado, mas estou me esforçando. Então porque 

eu estaria fora? Preciso saber para não continuar perdendo 

meu tempo que hoje é bem precioso.  

08 Por aluno 01  quarta, 16 nov. 

2011, 09:25 

 

O e-mail que recebi só falava que foram excluidos pessoas 

que tinham notas zero ou abaixo de 59,9%. Não há nenhuma 

lista ou coisa parecida e minhas notas, para mim estão bem 

confusas. Aliás fiquei sem participação em um fórum, mas eu 

já havia participado de outros que, quando houve mudanças na 

página, sumiram. Até os trabalhos pedidos bem no início do 

curso e que eu realizei todos e enviei, ficaram esquecidos 
quando houve a tal mudança. Peço encarecidamente que você 

me situe Tutora, pois confesso que agora, com a sua palavra 

"fora", estou mais confusa do que antes. 

09 Por tutor 01  

 

quarta, 16 nov. 

2011, 09:22 

2011, 10:07 

 

Aluna, bom-dia! Prometo que vou verificar sua situação agora 

mesmo. Mas, preciso saber quem enviou mensagem para você 

informando que estaria fora do processo? Por favor, ajude-me 

a esclarecer esse mal-entendido. Vou acessar o ambiente para 

localizar suas notas e verificar se você precisará fazer a tarefa 

complementar. Já, já, volto a me comunicar com você. 

10 Por tutor 01  

 

quarta, 16 nov. 

2011, 10:20 

Aluna, acabei de verificar suas notas. Sua nota final foi 83, o 

que te isenta da elaboração da tarefa complementar e, melhor 
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 ainda, garante sua aprovação no bimestre. Não sei como 

chegou essa informação equivocada e alarmante para você. 

Fique tranquila! Relaxe e conte sempre comigo! Um grande 

abraço! Tutor 

11 Por tutor 01  

 

quarta, 16 nov. 

2011, 13:27 

 

Aluna, acabei de encontrar o mal-entendido, buscando o 

histórico de nossas mensagens. Veja só: "[NOME DA 

ALUNA] Rio de Janeiro [10:30]: Boa pergunta Tutor. Não sei 

se faço parte dessa relação. Pode me informar onde eu vejo se 

meu nome consta dela?" "segunda, 14 novembro 2011 

12 Por tutor 01  

 

quarta, 16 

nov.2011, 13:28 
 

Aluna, se você não recebeu nenhum e-mail da coordenação é 

porque você está fora.  
Mas, de qualquer forma, não deixe de dar uma olhadinha no 

ambiente de notas do 3º bimestre. Um grande abraço!" 

Quando respondi que você estava fora, fazia referência à 

relação de cursistas que precisariam fazer a tarefa 

complementar. Tentei expressar que você estava fora da lista, 

não do curso. Essa nossa língua!!!! Me perdoa pelo susto que 

te dei, tá bom?! Beijinhos!!!  

Quadro 24 – EXCERTO 13 – Tópico: Atividades  

 

Na perspectiva de Kneser, Pilkington e Treasure-Jones (2001), temos a seguinte 

modelo de troca de turnos: 

Turno Interactante 
Papel 

Argumentativo 

Categorias 

ESA mais 

esperadas 

Posição de 

Controle no 

Diálogo 

Papel na 

Estrutura de 

Troca (ESA) 

Movimentos 

1 Aluno 01 
11/11/11, às 23:08 Inquiridor I Ativo Iniciador 

Inquirir, 
perguntar 

2 Tutor 01 
12/11/11, às 00:55 Elaborador  R Passivo Respondedor  Informar 

3 Aluno 01 
13/11/11, às 10:30 Esclarecedor RI Ativo  Reiniciador  Esclarecer  

4 Tutor 01 
14/11/11, às 13:27 

Elaborador  R Passivo Respondedor  Dar motivos. 

5 Aluno 01 
16/11/11, às 09:17 

Esclarecedor  RI Ativo  Reiniciador  Esclarecer 

6 Aluno 01 
16/11/11, às 09:18 

Crítico RI Ativo Reiniciador 
Desafiar, 

discordar e 
justificar. 

7 Aluno 01 
16/11/11, às 09:22 

Esclarecedor  RI Ativo  Reiniciador  Esclarecer 

8 Aluno 01 
16/11/11, às 09:25 

Esclarecedor  RI Ativo  Reiniciador  Esclarecer 

9 Tutor 01 
14/11/11, às 10:07 Explicador R Passivo Respondedor  Informar 

10 Tutor 01 
14/11/11, às 10:20 Elaborador  R Passivo Respondedor  Dar motivos 

11 Tutor 01 
16/11/11, às 13:27 Explicador R Passivo Respondedor  Informar 

12 Tutor 01 
16/11/11, às 13:28 

Explicador R Passivo Respondedor  Informar 

Quadro 25 – Esquema de Troca de Turnos – Excerto 13 

 

Podemos observar que a interação é marcada por três enquadres: do primeiro até 

o quarto turno seria a explanação de uma dúvida; do segundo enquadre, iniciado pelo 

aluno, ao quinto turno até o oitavo, podemos chamar de desabafo; a partir do quinto, 

quando a tutora assume, poderia ser denominado de resolução de problemas.  



120 

No primeiro enquadre o aluno recorre às estratégias de polidez negativa, pois 

trata de perguntar [“Oi Tutor você pode me explicar o que é para fazer na "tarefa 

complementar"?”]. O professor-tutor inicia o seu turno utilizando-se das estratégias de 

polidez positiva, pois evita discordância e assume o seu papel institucional explicando a 

atividade complementar: [Olá, Aluna! A tarefa complementar é só para os cursistas que 

ficaram com nota final entre 40 e 59,9. O pedido é para elaborar questões.].   

Em seguida, utiliza estratégias de polidez negativa, quando pergunta ao aluno, 

esquivando-se de responder e evitando responsabilizar-se por uma afirmação: [Você faz 

parte da relação?]. 

No terceiro turno, o aluno recorre às estratégias de polidez indireta fazendo uso 

da ironia: [Boa pergunta Tutor.]. Ao ser irônico, segundo Brown e Levinson (1987) 

fere-se a máxima da qualidade de Grice (1982). Ao ferir uma das máximas acaba por 

gerar uma implicatura, que deve ser interpretada pelo professor-tutor como: “você 

deveria saber”. Em seguida, vale-se das estratégias de polidez negativa, quando volta a 

perguntar: [Pode me informar onde eu vejo se meu nome consta dela?]. 

No quarto turno, o professor-tutor se vale das estratégias de polidez positiva, 

cooperando com o aluno e cumprindo o seu papel institucional: [Aluna, se você não 

recebeu nenhum e-mail da coordenação é porque você está fora. Mas, de qualquer 

forma, não deixe de dar uma olhadinha no ambiente de notas. Um grande abraço!] 

Contudo, a partir, deste turno, instaura-se o mal-entendido, porque o aluno, com base na 

locução fora e no contexto pragmático, entendeu que estaria fora do curso e não da 

listagem. 

É nítido observar que o contexto interacional do AVA promoveu a dificuldade 

na resolução do mesmo, já que dele foram eliminados os elementos não verbais, tais 

como expressões faciais e reduzidas as pistas de contextualização. As palavras escritas 

ficaram responsáveis por enunciar tudo quanto necessário. 

Percebemos então que, quando o Aluno 01 assume o quinto turno, a harmonia 

interacional não é mantida e o interactante ameaça a sua face e a de seu interlocutor. O 

Aluno 01 ameaça a face negativa do Tutor 01, ao dizer, com um léxico de carga 

bastante pejorativa, afirmando [“Deve ser alguma brincadeira de mal gosto né?”]. Não 

destinando a ele, Tutor 01, um tratamento respeitoso, não evitando imposição, 

causando, assim, uma invasão ao território. Com essa mesma fala, o aluno deixa 

vulnerável a sua própria face positiva, por demonstrar uma despreocupação com a face 

das outras pessoas e por não utilizar de estratégias de polidez para atenuar os efeitos 
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desse AAF. Entretanto, ao final da interação, busca uma ação compensatória requerendo 

ajuda do tutor: [“Peço encarecidamente que você me situe Tutor, pois confesso que 

agora, com a sua palavra "fora", estou mais confusa do que antes”.]. 

Já o professor-tutor, resguardando a sua face e a face institucional, faz uso da 

estratégia de polidez negativa buscando um tratamento respeitoso, desejando não sofrer 

imposições e não ter seu território pessoal invadido. Na fala dele, podemos perceber tal 

preocupação, quando afirma: [“Aluno, bom-dia! Prometo que vou verificar sua 

situação agora mesmo. (...).  Já, já, volto a me comunicar com você”.].  

O professor-tutor busca ser agradável, demonstrando respeito à face negativa do 

aluno ao tentar não criar uma situação constrangedora e nem de confronto ao aluno. 

Confirmamos, outrora, que a maior preocupação em preservação das faces pelos 

professores-tutores consiste em preservar a face institucional uma vez que são 

representantes dela.   

Nessa interação, podemos observar o que Leech (2005) chamou de batalhas de 

polidez, ou seja, o tutor possui um posicionamento em relação ao comportamento 

interacional em que busca ser gentil e não ameaçar a face do outro. Já o aluno não 

apresenta esta preocupação com o outro, mas somente consigo mesmo, motivado 

também por fatores emocionais e de âmbito privado. 

Ressaltamos que, apesar de não ter sido propositalmente como o professor-tutor 

afirma na sua última postagem, o uso de uma linguagem obscura, metafórica, ambígua, 

viola a máxima conversacional do modo (Grice, 1982). Deixar a cargo do interlocutor a 

responsabilidade pela interpretação do enunciado pode causar mal-entendidos, como 

ocorrera especificamente nessa interação. 

Nesse sentido, iremos revisitar os teóricos que tratam do mal-entendido, a fim de 

encontrar possíveis encadeamentos para sua ocorrência em ambientes que extrapolam o 

face a face. Detectamos, portanto, que o aluno apresentou uma falha na competência 

linguística, provavelmente, influenciado pela ambiguidade no contexto situacional que a 

locução fora provocara. 

No que se refere aos níveis de mal-entendidos, propostos por Banzela e 

Daminiano (1999), podemos incluir nesta interação mais de um nível: (i) o lexical, pois 

foi motivado pela locução ‘fora’; (ii) o nível semântico, uma vez que se propõe a 

interrogação fora de onde: do curso ou da lista, portanto, as expressões de referência são 

ambíguas; e, (iii) o pragmático, a compreensão se deu motivada pelo plano estabelecido 

pelo aluno no enunciado.  
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Acrescemos a noção destes autores, a caracterização do mal-entendido de acordo 

com Weigand (1999), como um caso de mal-entendido em um modelo harmônico, pois 

foram fatores internos que ocasionaram tal acontecimento, ou seja, os interactantes 

provocaram implicaturas problemáticas involuntariamente.  A autora afirma que é 

devido ao princípio dialógico geral que a linguagem em uso pode tolerar casos de mal-

entendidos e este normalmente pode ser corrigido pela ação do jogo dialógico contínuo.  

Notamos, neste sentido, que, nos AVA, a correção demorará um pouco mais de 

tempo para desfazer o mal-entendido, pois o jogo interacional não pressupõe 

simultaneidade. No excerto em questão, entre o turno que inicia o mal-entendido e o que 

o desfaz, há um deslocamento de tempo de 4h11min, o que, numa interação face a face, 

poderia acontecer no mesmo instante.  

Buscando soluções para que o processo interacional nos AVA seja eficiente, 

alguns estudiosos propõem que o tempo entre uma interação e outra não ultrapasse vinte 

e quatro horas, há cursos cujo design instrucional prevê seis horas, ou seja, a noção de 

presença e cooperação também será muito favorecida em virtude da qualidade da 

interação, do feedback como afirma Yacci (2000): 

Em geral, os alunos não terão mais interesse em ler o que o professor 

escreveu, pois há um timing certo ou máximo para a resposta, depois do qual 

a interação não se completa. Quando o feedback demora muito, 

normalmente, o objetivo original da mensagem já foi esquecido pelo aluno. 

(Yacci, 2010 apud Mattar, 2012: 40) 

 

Relacionamos tal discussão, às camadas de significância propostas por Dascal, 

baseados no trabalho Filmore (1976). Para ele, é preciso responder as seguintes 

perguntas: (i) o que ele disse; (ii) do que estava falando?; (iii) por que ele resolveu dizer 

isso? (iv) por que disse da maneira que disse?. Nesse sentido, o timing da interação é 

fundamental para que as respostas sejam claras. Para Travesso (2003), quanto maior o 

tempo entre o turno que contém o mal-entendido e aquele que dá início a sua reparação, 

maiores serão os riscos empreendidos na interação. 

O próprio contexto, do Excerto 13, permitiu a ambiguidade, contudo, o fato de o 

aluno ter assumido a interpretação fora do curso, provocou o mal-entendido. Este só foi 

desfeito em função da atitude proativa do professor-tutor de buscar solução para o 

problema através da pergunta: [“Mas, preciso saber quem enviou mensagem para você 

informando que estaria fora do processo? Por favor, ajude-me a esclarecer esse mal-

entendido. Vou acessar o ambiente para localizar suas notas e verificar se você 
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precisará fazer a tarefa complementar”.]. Ou seja, o docente retomou as perguntas de 

Filmore (1976), desfez o mal-entendido e resgatou uma interação simétrica.  

Ressalta-se, novamente, que o aluno visualiza a resposta do professor-tutor, 

porém não lhe agradece. Nesse momento, evidencia-se a face negativa do aluno e a 

positiva do professor-tutor. 

Kerbrat-Orecchioni (2005) propõe alguns cuidados para que os mal-entendidos 

interculturais não ocorram. Acreditamos que os mesmos valham para as interações em 

AVA: (a) conhecer as regras gramaticais que estruturam uma língua, mas, sobretudo, 

ser capaz de inseri-las de forma coerente e adequada ao contexto interativo; (b) 

administrar a interpretação do material verbal e não-verbal; e (c) estar sensível à união 

de saberes linguísticos e socioculturais.  

Ou seja, se o aluno se posicionasse analisando as interações antes de confrontá-

las, talvez propusesse a pergunta: “tutor, estou fora do curso ou da lista?”. Em seguida, 

o tutor responderia: “Da lista”. Logo, poderia não ter havido o mal-entendido.  

 Percebemos ainda que os mal-entendidos só se instauram a partir do segundo 

turno, afinal é preciso que um falante emita enunciado e o ouvinte o interprete de forma 

equivocada. 

Alguns fatores parecem corroborar para os mal-entendidos e para os aspectos da 

(im)polidez, nos AVA. O primeiro deles é que a dificuldade de entender e fazer-se 

entender parece se potencializar. O segundo se dá porque os alunos se encontram em 

uma situação na qual não há o componente presencial.  Daí, tanto a impolidez quanto os 

atos de ameaça a face parecem assumir formas menos constrangedoras e/ou 

comprometedoras, e os alunos aparentemente se utilizam desse subterfúgio. 

 Neste ambiente da sala de aula virtual é, portanto, necessário mostrar aos 

interactantes que estar presente, de modo colaborativo e cooperativo, significa estar 

interagindo. Desse modo, pensamos que os envolvidos na EaD devam se 

“instrumentalizar” de forma a interagir e a comporta-se de modo a alcançarem 

interações bem-sucedidas. 
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4.4. Discussão dos Resultados 

 

 Tivemos, por objetivo, discutir os resultados provindos das análises dos dados. 

De posse das avaliações, iniciamos a discussão sobre quem necessariamente inicia os 

tópicos nas interações nos fóruns de notícia. Percebemos que dos setenta e sete tópicos, 

sessenta e nove foram iniciados por alunos, cuja motivação principal se circunscrevia 

sempre ao âmbito de requerer algo, como cancelamento, esclarecimento, explicação dos 

tutores acerca de suas dúvidas, cinco pelos tutores e três pelo coordenador. 

 

Gráfico 02 – Distribuição do início da interação entre alunos, professores-tutores e coordenador. 

 

Nesse sentido, constatamos que os alunos tendem a ter uma atitude mais ativa do 

que os professores-tutores. Ressaltamos, entretanto, que algumas das competências que 

são requisitadas do professor-tutor estão minimizadas nestas interações, dentre algumas 

citamos: a relação personalizada e contínua com os estudantes; a atuação como 

mediador, provocador e orientador; o provimento de informações e fontes de 

informações relevantes; e, finalmente, o estímulo ao desempenho, que permitisse um 

contato individualizado. 

Em nossa pesquisa é perceptível a fragmentação dos papéis sociais, tanto do 

professor-tutor quanto do aluno virtual. É preciso que se crie no aluno uma consciência 

no sentido de melhor aproveitamento dos espaços de interação nos AVA, ficando claro 

aos professores-tutores que sem “presença” a comunidade não se sustenta, não devendo 

confundir o incentivar a autonomia do aluno com abandoná-lo.  

Destacamos que assim como Gonçalves (2003) propõe medidas para que a 

presença seja notada na relação médico-paciente, pensamos que nos fóruns é preciso 

que haja comprometimentos afetivos e emocionais e interesses comuns pelo 

aprendizado. Neste sentido, a primeira etapa do curso de EaD – a ambientação – será 
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fundamental, a fim de criar e/ou estreitar laços de amizade. O acesso continuado à 

plataforma, o envolvimento pessoal entre os interactantes, interações curtas, simétricas e 

frequentes permitem aproximações e um sentimento de presença maior.  

Assim, a ausência de feedback e a falta de contato que simulem a presença e a 

cooperação são grandes motivadores de interações conflituosas, levando-nos a  concluir 

que a frequência e a qualidade, aliada a uma certa rapidez, parecem ser quesitos chave 

para que a interação entre professores-tutores e alunos transcorra tranquilamente, de 

maneira a produzir melhores resultados. 

Destacamos também a necessidade de um suporte técnico de qualidade, visto 

que problemas na plataforma geram reclamações e inquietações pelos interactantes nos 

fóruns. Assim, a equipe de tecnologia precisa se sentir parte de um projeto educacional 

e entender que, se uma engrenagem não funciona, as outras sofrem as consequências. 

Quanto à relação professor-tutor e aluno, voltamos às contribuições de Kenski 

(2009). Para ela, a EaD irá alterar as estruturas verticais (professor > aluno) para 

(professor < aluno). Pensamos, entretanto, que não haja necessidade de inversão de 

papéis, mas uma necessidade de se pensar uma relação de equivalência entre 

participantes, sendo, para tanto o (professor-tutor = aluno), no qual cada um (re)conhece 

seu papel social. Desse modo, sentir-se presente na comunidade de aprendizado é 

fundamental, como bem foi salientado por Souza (2009), no seguinte fragmento: 

a importância de qualquer dispositivo que simule, mesmo que precariamente, 

a presença física das pessoas, sejam elas alunos ou professores. De fato, 

qualquer recurso que propicie uma sensação de mais proximidade ajuda na 

criação de laços e propicia uma relação mais próxima, o que configura-se 
como vital para a manutenção de  uma comunidade de aprendizagem on-line 

(Souza, 2009: 100). 

 

Não caberá, portanto, ao aluno se proteger numa tela de computador achando 

que o não estar presente fisicamente acarrete menos envolvimento ou mesmo 

responsabilidade pelos seus atos. E ao professor-tutor caberá reconhecer que neste novo 

modelo de interação: estar presente significa colaborar e cooperar e, sobretudo, interagir 

de forma eficiente e qualitativa. 

Baseando-nos nas perguntas que deram impulso a esta pesquisa, fazemos uma 

apresentação e discussão dos resultados com base nas correntes teóricas elegidas como 

suporte. 

A análise do nosso corpus confirma que o modo como os interactantes percebem 

os aspectos macros da interação, tais quais enquadre interativo, esquemas de 
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conhecimento, footings, contexto e pistas de contextualização refletem-se nos aspectos 

pragmáticos relacionados à (im)polidez e aos mal-entendidos.  

A noção interativa de enquadre se dá em função das expectativas que assumem e 

dos papéis sociais que desempenham, corroborando o que Goffman chamou de footing, 

ou seja, o alinhamento, a postura, a posição, a projeção do “eu” no jogo interação do 

discurso. Tal fato é notório quando pensamos que os esquemas de conhecimento 

partilhados pelos alunos e pelos professores-tutores são distintos. 

Assim, se é dever um professor-tutor ter formação específica para atuar nesta 

modalidade de ensino, como afirmam os teóricos da EaD, os alunos, por sua vez, 

precisam ser atualizados sobre como se dá o papel do aluno nos AVA, posto que a 

maioria das vezes acabam por se excederem por estarem protegidos por uma tela. Essa 

não presença física os leva a extrapolarem o papel social que lhes é atribuído. 

Gonçalves e Cazzeta (2012) ressaltam o papel da ambientação como ferramenta 

para promover interações de qualidade durante o decorrer de todo o curso. Nas palavras 

dos autores: 

A ambientação é um processo cada vez mais empregado em EaD, pelo seu 

triplo papel de familiarização dos professores e alunos com a 

operacionalização do AVA, integração dos participantes, e fornecimento de 

dados para um diagnóstico da interação no restante do curso. É preciso, 
porém, fugir da armadilha da tecnologização do discurso (Gonçalves e 

Cazzeta, 2012: 56). 

 

Percebemos, nas falas dos alunos, observações acerca de dúvidas sobre a 

plataforma e afirmações de que a EaD é nova para eles, por esse fato decorrem as 

dificuldades. Diante disto, o professor-tutor deve interagir neste contexto de novidades e 

dúvidas. Para os alunos, a polidez não parece fazer sentido mediante a urgência das 

dúvidas, o que os leva a ameaçar a face dos outros a fim de proteger as suas próprias 

colocando-se como vítimas, refletindo-se na falta de respeito ao professor-tutor. 

O contexto destas interações traz novas características que convergem para a 

uma nova noção de contexto interativo, ou seja, determinado ambiente formatado 

somente para que a interação e o ensino-aprendizado ocorram. Nestes ambientes, há a 

fragmentação do aqui e do agora. Trazemos a citação de Giddens (1990) que corrobora 

esta compreensão: 

Nas sociedades pré-modernas, o espaço e o lugar eram amplamente 

coincidentes, uma vez que as dimensões sociais eram, para a maioria da 

população, dominadas pela presença – por uma atividade localizada. A 

modernidade separa, cada vez mais o espaço do lugar, ao reforçar as relações 

entre outros que estão ‘ausentes’, distantes (em termos de local), de qualquer 
interação face-a-face (Giddens, 1990 apud Souza, 2009: 19). 
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Ratificamos ainda a noção de telepresença, discutida por Schlemer (2009):  a 

presença não está vinculada à matéria, ao corpo físico, mas, sim, à comunicação, a 

interação, seja ela por meio da linguagem escrita, oral, gestual e/ou gráfica. Neste 

contexto diluído, formatado por softwares, só há presença se há interação, portanto, não 

interagir representa não estar no contexto, não enquadrar a situação e mesmo não 

partilhar esquemas de conhecimentos. Num AVA, interagir é a palavra mestra. 

Outra peculiaridade observada, com base no corpus, é o modo como ocorrem as 

trocas de turnos. Esta pesquisa vem sinalizar que as estruturas de troca de turno e as 

análises dos movimentos assumem uma nova perspectiva quando a conversa acontece 

nos fóruns de EaD. SSJ (2003) afirmam que para merecer uma consideração séria, um 

modelo de tomada de turnos deve ser capaz de acomodar catorze princípios, conforme 

descrito no Capítulo II.  

Observamos, portanto, quanto a estes parâmetros, que a alternância entre os 

falantes ocorre, pois entendemos que quando isso não acontece a interação não se 

efetiva. Como as interações nos AVA não são simultâneas, ao contrário dos chats, raros 

são os casos em que os alunos postam simultaneamente no fórum. Quanto às 

ocorrências de mais de um falante por vez e às transições de turno sem intervalos, estas 

são incomuns até porque o outro falante estará escrevendo a sua fala. 

A ordem dos turnos não é fixa, mas espera-se que o professor-tutor, segundo 

Berge (1995), restrinja-se a participar de ¼, ou, no máximo, na metade das postagens, 

pois isto tende a incentivar as interações dos alunos. Em relação ao tamanho do texto, 

salienta-se que os textos não devam ser longos, para que todos tenham a oportunidade 

de ler. Assim, recorre-se às Máximas de Grice para orientar os alunos quanto ao modo 

de agir nos fórum ou plataforma. 

Tratando-se das extensões da conversa, os tópicos abertos representam o início 

do diálogo, assim ele não tem um tamanho pré-determinado, porém, quando encerrado, 

espera-se que o professor-tutor comunique ao grupo o término, evitando assim possíveis 

interações sem respostas. Salienta-se que os fóruns possuem datas predeterminadas de 

início e fim estabelecidas no calendário do curso. 

De fato, o que cada um diz não é previamente identificado, bem como a 

distribuição relativa dos turnos não é previamente especificada e o número de 

participantes pode variar. Porém, as interações tendem a percorrer entre as necessidades 

e o contexto de aprendizagem do grupo. Conforme observamos no corpus, o maior 
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problema vivenciado é o de “sentir-se desprotegido”, sendo este um problema afetivo 

causado pela não presença.  

Quando isto ocorre, utilizam os alunos das ferramentas que possuem para 

“manifestar-se”, conforme ocorreu nas interações analisadas, em que eles trataram de 

utilizar o fórum de notícias, que não era destinado a esta finalidade, porém, por meio 

dele, conseguiam respostas rapidamente, revelando autonomia do aprendiz, embora 

tenham sido, em alguns tópicos, ríspidos e, por vezes, mal-educados. 

As falas tendem a ser contínuas, ou seja, uma postagem encerra uma ideia. 

Porém, quando os mal-entendidos e a impolidez se estabelecem é comum haver 

postagens sucessivas, conforme pode ser identificado no Excerto 13. As alocações dos 

turnos podem ocorrer tanto por seleção do próximo, quanto por auto-seleção. 

As UCT representam cada postagem, todavia, se duas partes postarem juntas, 

simultaneamente, o reparo não tem como ser realizado, uma vez que já não se pode 

“parar de falar”. Acrescemos à análise do corpus, as contribuições do modelo de troca 

de turnos proposto por SSJ e o desenvolvido por Kneser, Pilkington e Treasure-Jones 

(2001).  

Com base nesse modelo, podemos demonstrar que a posição ativa nas interações 

é, normalmente, mantida pelos alunos, havendo, portanto, uma inversão ao que se tinha 

nas escolas tradicionais presenciais. Notamos, ainda, de acordo com o gráfico 2 [página 

124], que as interações são iniciadas, em sua maioria, pelos alunos e que os professores-

tutores assumem, na maior parte, a posição de “respondedor”. Os papéis na estrutura de 

troca, dos alunos e dos professores-tutores, variam entre inquirir, esclarecer e explicar, 

de acordo com as amostras de requerimento e cancelamento.  

O ensino mediado pelas tecnologias orienta para a formação de uma consciência 

interativa, ao passo que permite novas formas de conhecimento, que requerem, dos 

interactantes, uma adequação para que seja bem sucedida. Nesse sentido, a questão de 

dialogar através da forma escrita exige amadurecimento. No que diz respeito à alocução 

dos turnos, ou o aluno deixa escrito quem irá assumir o próximo, ou qualquer 

interactante pode assumir o turno.  

Com base nos estudos de Brown e Levinson (1987), algumas ações se revelam, 

por sua natureza, contrárias ao desejo de face dos interlocutores, ameaçando-as. Desta 

forma, ordem e pedidos, sugestões e conselhos, lembranças, ameaças, advertências e 

desafios são atos que demarcam uma ameaça. Tais atos, quando proferidos, pressionam 

o ouvinte de alguma forma, sendo, portanto AAF negativa do ouvinte. 
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Observando o corpus, o que podemos sinalizar é que o fato de os alunos não 

terem a sensação de bons feedbacks, ou melhor, de presença nas interações, pode gerar 

um forte sentimento de frustração e desmotivação. Com efeito, tais sentimentos 

negativos não apenas tendem a contribuir para um maior número de desistências, ainda 

um dos maiores problemas da EaD, mas também ocasionar atos de agressividade e 

impolidez, como pudemos verificar nas análises. 

Não pensamos que o comportamento polido não seja utilizado nos fóruns, pois 

podemos perceber que os alunos, os professores-tutores e o coordenador também se 

utilizaram de estratégias de polidez positiva para minimizar os atos de ameaça à face, 

como ocorre em qualquer interação social, o que foi evidenciado nas amostras de 

felicitações e agradecimentos. Porém, Souza (2009) ressalta que  

Não podemos ignorar que todos estes recursos (linguísticos) ficam restritos à 

linguagem escrita, é uma interação dialógica privada dos sentidos humanos, 

os quais operam para que melhor façamos sentido do mundo à nossa volta e 

para que possamos captar as mensagens que vão além das palavras. Em 

ambientes mediados pelo computador, (...) alunos e professores operam sem 
ajuda desses sentidos e, aparentemente, protegidos pela tela do computador 

(Souza, 2009: 119). 

 

Assim, procurando dar mais embasamento às análises, selecionamos os excertos 

da amostra de requerimento, de forma a verificarmos, da maneira mais cuidadosa 

possível, na atuação inicial, qual foi a estrutura de (im)polidez utilizada, bem como qual 

o papel argumentativo dos interactantes nestes turnos. 

Excerto Turno Interactante 

que inicia o 

turno 

Estratégia de (im)polidez utilizada  

[Brown e Levinson (1987) e Culpeper 

(1996)] 

Papel Argumentativo 

[Kneser, Pilkington e 

Treasure-Jones (2001)] 

07 1º Aluno Estratégia de Polidez Indireta Explicador 

08 1º Aluno Estratégia de Polidez Indireta Explicador 

09 1º Aluno Estratégia de Polidez Negativa Inquiridor 

10 1º Aluno Estratégia de Polidez Negativa Inquiridor 

11 1º Aluno Estratégia de Impolidez Inquiridor  

12 1º Coordenador Estratégia de Polidez Positiva  Explicador  

13 1º Aluno Estratégia de Polidez Negativa Inquiridor  

Quadro 26 – Interseção entre os trabalhos desenvolvidos por Kneser, Pilkington e Treasure-Jones (2001) 

e os estudiosos dos aspectos da (im)polidez e dos mal-entendidos. 

 

Podemos constatar, então, no quadro acima, que os atos de ameaça à face dos 

alunos alternam-se entre as estratégias de polidez indireta e negativa. Na estratégia de 

polidez indireta, desejam transmitir uma mensagem isentando-se de qualquer intenção 

comunicativa direta, dando margem a várias interpretações defensivas, evitando maiores 

responsabilidades por algum eventual AAF que tenham cometido com a mensagem, 
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ficando a cargo do ouvinte a interpretação. Já na polidez negativa, possuem um jogo de 

imposição fortemente atrelado a sua ação. 

Conforme descrito nas análises, na amostra de requerimentos, os enquadres 

iniciais dos alunos permeiam a noção de explanação de problemas e/ou requerimentos, 

proporcionando pistas de contextualização que levam ao contexto de reclamação e/ou 

brigas. Logo, podemos perceber que o enquadre interativo inicial, proposto pelo aluno, 

irá influenciar as estratégias de polidez. 

Neste sentido, tomando por base o excerto 12, as pistas de contextualização, 

deixadas pelo coordenador, são de normatização na interação, porém, devido ao footing, 

a projeção que faz de si, enquadra a situação diferentemente, pois possui esquemas de 

conhecimento distintos e, portanto, vale-se de estratégias de polidez positiva para iniciar 

a sua interação, para, em seguida, utilizar a polidez negativa para requerer, como 

também ocorrera também nos excerto 8 e 9. 

Apesar das estratégias de polidez serem preferíveis para os fóruns, percebemos 

que os alunos também se valem das estratégias de impolidez. Tratamos de criar um 

escalonamento em ordem decrescente na interação, em que: (5) quando se vale das 

estratégias de polidez positiva31; em seguida, decrescemos; (4), estratégias de polidez 

negativa32; (3), estratégias de polidez indireta33; (2), atos de impolidez34; e, (1), mal-

entendidos35. Para os turnos que variam entre tipos diferentes de estratégias, tratamos 

de criar uma média de ocorrências. Tal escalonamento se baseia no seguinte parâmetro: 

(5) seria uma interação mais harmoniosa, decrescendo até o (1), quando temos a 

instauração de um mal-entendido e, portanto, perde-se o equilíbrio interacional. 

Quanto ao escalonamento das necessidades: (5) para as que já foram atendidas; 

(4) as que estão sendo negociadas pelos interactantes; (3) quando há um pedido, os 

envolvidos têm ciência do requerido, mas ainda assim fica-se aguardando resposta; (2) 

                                                        
31 As estratégias de polidez positiva ocorrem em função da face positiva do ouvinte, o falante indica que 

seus interesses são compatíveis com os do seu interlocutor, ou seja, temos a face de todos os interactantes 

protegida, pois são compatíveis os interesses, havendo expectativas de reciprocidade e cooperação. 
32 Nas estratégias de polidez negativa,  há um jogo de imposição, porém, há uma ação compensatória 

referente à face negativa do ouvinte. 
33 Na estratégia de polidez indireta, o falante deseja transmitir uma mensagem, porém, isenta-se de 
qualquer intenção comunicativa direta, dando margem a várias interpretações defensivas, evitando 

responsabilidades para si e deixando a cargo do interlocutor as possíveis interpretações. As práticas 

envolvidas nessa ação incluem: metáfora, ironia, questões retóricas, tautologias e ambiguidades. 
34 Na impolidez há um interesse proposital em suspender, mesmo que momentaneamente, o equilíbrio 

interacional ameaçando a face do outro. 
35 Nos mal-entendidos há um caráter acidental, ou seja, há “uma ilusão interpretativa temporária ou 

permanente ou de compreensão entre dois ou mais interlocutores. Assim, cada um dando a uma palavra, a 

um enunciado, ou a uma situação um sentido que lhe é próprio, mas que diverge do sentido concebido 

pelo outro” (Herédia, 1986 apud Waite, 2008: 82). 
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quando a necessidade foi apresentada, mas ninguém se manifesta para resolvê-la; e (1) 

quando fica explícito que não será realizado o que foi solicitado e por isso há confusão. 

Nossa intenção, entretanto, não é criar parâmetros fixos para as interações como 

se fosse possível tratá-las de forma idêntica, mas exemplificar como a “harmonia” 

possui relação com as necessidades reais dos interactantes.  

Tomamos o excerto 11, da página 105, para ilustrar como a impolidez e as 

estratégias de polidez negativa e indireta parecem funcionar em concomitância aos 

momentos em que a necessidade e a sensação de desamparo são reais. No gráfico a 

seguir, a linha vermelha representando as necessidades e a azul as estratégias de 

polidez.  

Gráfico 03: Escalonamento entre as estratégias de (im)polidez e as necessidades reais – Excerto 11. 

 

Percebemos que as necessidades pessoais dos Alunos 01, 03 e 04, acerca do 

feedback estabelecido, correspondem às estratégias de polidez empregadas por eles. Ou 

seja, as estratégias de polidez negativa e indireta e as de impolidez co-ocorrem como 

fenômenos comunicacionais adjacentes às necessidades reais dos interactantes. Se o 

aluno tem seu grau de satisfação baixo, suas expectativas e necessidades não sanadas, 

ele se sente já com a sua face exposta e, portanto, tenderá a não se preocupar com a face 

do outro.  

Tal assertiva pode ser ainda comprovada também nos excertos 7, 8, 9, 11 e 13. 

Tal fato colabora com a compreensão de que o papel do professor-tutor será 

fundamental, para que sejam sanadas as necessidades educacionais e técnicas dos 

alunos, e, desse modo, os fóruns funcionem como espaços de socialização e discussão 

dos aspectos educacionais. 
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Salienta-se que, no curso de EaD em análise, não previa punição e/ou medidas 

educacionais para quem desrespeitasse um profissional. Contudo, destacamos que 

alguns cursos de EaD já têm propostos termos de conduta, a fim de regulamentar as 

interações no espaço da sala de aula virtual. 

Podemos considerar com base no corpus, a afirmação de Collins (2004) que 

coloca que é preciso uma prática de feedback mais coletivo, eficiente e de agrado dos 

alunos, mas que, além disso, é preciso também que haja uma condução de um processo 

de conscientização dos alunos, no sentido de promover oportunidades para melhor 

aproveitamento dos feedbacks coletivos (Souza, 2009: 117). 

Saliente-se, ainda, que, diferentemente de um diálogo oral face a face, numa 

situação cotidiana comum onde há possibilidade de reparo e cujas palavras não ficam 

registradas, nos fóruns de EaD,  os diálogo ocorrerem na modalidade escrita e quaisquer 

reparos precisam ser explícitos. Muitas vezes, revisitar as interações nos fóruns é uma 

maneira de sanar dúvidas e/ou ambiguidades.  

Destacamos, com base nas nossas análises, que há maior incidência de impolidez 

do que de mal-entendidos, já que este ocorre de forma acidental e transversalmente ao 

enunciado, conforme ressalta Waite (2008), ao afirmar que os  

estudos da última década dedicados ao mal-entendido ressaltam seu caráter 

‘acidental’ e de ‘transversalidade’, ou seja, sua aparição involuntária e sua 

presença observada nas mais diversas situações comunicativas (Waite, 2008: 

10). 

 

Herédia (1987) define mal-entendido como uma “ilusão de compreensão” 

temporária ou permanente entre dois ou mais falantes. A autora ainda ressalta que cada 

falante dá a uma palavra, a um enunciado ou a uma situação, um sentido que lhe é 

próprio, mas que diverge daquele empregado por seu interlocutor (Waite, 2008: 172). 

Analisando interações de fóruns de EaD, podemos perceber ser este o tipo de mal-

entendido que se estabelece.  

A aplicação tipológica sugerida por Bazanella e Daminiano (1999) de mal-

entendidos fonéticos, lexicais, semânticos, sintáticos e pragmáticos revelou a eliminação 

do nível fonético e possibilidade da interseção dos demais casos, conforme fora 

relevado no Excerto 13.  

Dascal (2006) afirma existirem ainda formas específicas de interação das 

diferentes “camadas de significância” do enunciado, tanto para a promoção do 

entendido quanto para o mal-entendido. O autor propõe ainda as interrogações de 

Filmore (1976): (i) o que ele disse; (ii) do que estava falando?; (iii) por que ele resolveu 
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dizer isso?; (iv) por que disse da maneira que disse?. Neste sentido, corroboramos a 

importância das perguntas propostas pelo estudioso como uma espécie de 

monitoramento nas interações, para que dirimam possíveis mal-entendidos, quando 

ocorrerem, o mais rápido possível.  

Entendemos a importância de conscientizar o aluno virtual e o professor-tutor 

das peculiaridades que cercam o processo interacional nesse contexto dos fóruns 

eletrônicos, pois o mal-entendido ameaça a face dos interactantes e pode gerar 

problemas no que é a função do processo educacional: o ensino-aprendizagem. 

Travesso (2003) acredita ainda que o mal-entendido comprometa, de certo 

modo, as faces dos interlocutores, já que a dinâmica interacional envolve também 

aspectos relacionais. Assim, podemos observar que, no excerto 13, o Aluno 01 não 

reassume o turno para agradecer ao professor-tutor, não sabemos o porquê, porém, 

pensamos que possa ser por vergonha, raiva e/ou impolidez.  

Nesse sentido, quando surgem os mal-entendidos nas interações dos AVA, além 

da exposição da imagem e da face, há uma perda relativa ao processo educacional. 

Dessa forma, a reparação é um processo importantíssimo. Notamos no nosso corpus que 

a resolução dos mal-entendidos e atenuação das situações impolidez, na maioria dos 

casos, ficam a cargo dos professores-tutores conforme ocorrera nos excertos 8, 9 e 13. 

Quanto a interferência de aluno, somente a Aluna 2, do excerto 9, manifestou-se na 

tentativa de ajudar. 

Tomamos também o Excerto 13, da página 119, e construímos o gráfico 04, 

seguindo o mesmo escalonamento. Observamos que, quando se instaura um mal-

entendido, há uma “queda interacional”.  

Gráfico 04: Esquema interacional do Excerto 13 
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Percebemos como a interação fica “sacrificada” quando o mal-entendido se 

instaura e ainda como os interactantes, nos turnos seguintes, remedeiam as estratégias 

de polidez para resguardar a sua própria face e retomar a “harmonia” interacional. 

Assim, a partir do quinto turno, mesmo em face do mal-entendido, o Aluno 01, 

entre AAF e ações compensatórias, busca interagir criando estratégias para justificar as 

suas ações e para querer que tão rápido se dissolva o que para ele, a princípio, era 

problema já que estava excluído do curso. 

Quando o tutor reassume o turno e tenta reestabelecer a harmonia interacional, 

vimos que isso está diretamente relacionado ao seu papel institucional. Porém, 

pensamos que o silêncio do Aluno 01 seja um ato impolido, já que, quando se recebe 

uma benesse e/ou uma resolução de um problema, espera-se que o agradecimento seja 

realizado em seguida.  

O olhar sociolinguístico interacional sobre a interação, nos fóruns de EaD,  

promove conhecimento e abre brechas para as interações em diversos contextos, 

ajudando na interpretação da comunicação verbal e não verbal. Estas apreciações 

mostram que há padrões de interação e de comportamento nestes ambientes. A 

conscientização dos papéis sociais e dos padrões de interação contribui para a 

compreensão de quanto os mal-entendidos e a impolidez são ameaçadores ao processo 

de ensino-aprendizagem. 
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V. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

_____________________________________________________________ 

 

 O objetivo principal deste trabalho foi descrever os usos das estratégias de 

polidez e da preservação da face, bem como observar como se manifestam a impolidez 

e os mal-entendidos nas interações dos fóruns de notícias de um AVA, correlacionando 

tais fenômenos à noção de enquadre interativo, de esquemas de conhecimento, de 

footing, de pistas de contextualização e de contexto.  

Para tanto, ressaltamos os aspectos relacionados à face, à polidez e ao equilíbrio 

interacional tratando de perceber mecanismos que reduzam os casos de impolidez e 

mal-entendidos. Nesse sentido, acreditamos que tanto o aluno virtual quanto o 

professor-docente devam se sentir presentes nestes ambientes, cooperando e 

colaborando para o processo de ensino-aprendizagem.  

Desse modo, a principal contribuição desta dissertação é a análise da interação 

em EaD em uma perspectiva interacionista da linguagem, que servirá de subsídio para 

designers instrucionais, coordenadores e tantos outros profissionais na construção de 

cursos deste tipo de ensino. Para tanto, elegemos e focalizamos os aspectos situacionais 

como quem fala, o que é dito e para quem, em que situações, bem como as relações 

entre grupos a fim de relacioná-los aos dados da pesquisa.  

Neste sentido, apesar da limitação deste trabalho, que se trata de um estudo de 

caso num curso específico, acreditamos que podemos retornar às perguntas propostas na 

introdução e respondê-las com base no corpus.  

A questão proposta inicialmente foi a de observar como, nos ambientes virtuais, 

os conceitos da ACE e da Sociolinguística Interacional, referentes aos enquadres, aos 

esquemas de conhecimento e aos footings são conhecidos e partilhados, bem como se o 

modo como são realizadas as tomadas de turno são reconhecidos pelos tutores e alunos 

e como os interactantes levam em consideração o contexto e as pistas de 

contextualização. 

Acerca das trocas de turnos, entendemos que cada turno seja uma postagem no fórum. 

Em relação ao modelo proposto por SSJ (2003), pensamos que os mesmos vão-se adequar aos 

diálogos dos fóruns, retirando, entretanto, a espontaneidade e a sincronicidade. Quanto ao 

modelo traçado por Kneser, Pilkington e Treasure-Jones (2001) para os chats, observamos que o 

mesmo corrobora os fóruns, porém,  devendo ser aprimorado com a criação de novos 

parâmetros de análise, visto que não há como precisar os movimentos dos interactantes pois a 

dinâmica do fórum é distinta da dos chats,  visto que se trata de um gênero textual diferente. 
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No que tange à noção de enquadre interativo, esquemas de conhecimento e footing, 

observamos que são fundamentais para o modo como o interactante desenrola a interação e se 

utiliza das estratégias de polidez e de preservação de faces. Nas interações analisadas, 

constatamos que, mediante uma necessidade, os alunos enquadram a situação na tentativa de 

sanar as suas necessidades.  Desse modo, o footing, ou seja, o alinhamento, a postura, a posição, 

a projeção do “eu” no jogo interação do discurso estará sempre ligado a suas expectativas. 

Notamos, então, que a ação dos alunos é proativa, buscando ações frente às situações impostas, 

porém, sempre voltados às necessidades pessoais, não às do outro. Já o professor-tutor possui 

ações mais passivas, buscando atender, quando requerido, aos pedidos e às reclamações dos 

discentes.  

Por outro lado, percebemos a necessidade de uma atuação efetiva dos 

professores-tutores de modo a não deixar lacunas e dúvidas, ou seja, as interações 

precisam ser realizadas de forma efetiva e os prazos cumpridos com rigor para que a 

noção de presença e colaboração se efetive. 

Assim, a estrutura de sala de aula presencial proposta por Brants (2004) não 

mais se sustenta na sala de aula virtual: 

ao professor, em geral, é garantido o poder para selecionar os conteúdos que 

serão ensinados aos alunos, bem como o seu modo de transmissão. O fato de 

ocupar uma posição privilegiada nesta relação, na maioria das vezes, também 

confere ao professor o direito de falar mais, iniciar e sustentar os turnos 

conversacionais, de dirigir o discurso de acordo com os tópicos 

conversacionais que ele julga serem relevantes para determinada aula. 

(Brants, 2004: 2) 

 

Cabe-nos ressaltar que o professor-tutor é a voz institucional na plataforma, 

estando presente nas propostas de atividades, no material didático, ou seja, pré-existe a 

interação imediata dos fóruns. Desse modo, percebe-se que a estrutura (professor > 

aluno) não se aplica aos cursos de EaD, contudo, o professor-tutor é e sempre será 

fundamental para o processo de ensino-aprendizagem. Neste sentido, Mattar (2012) 

lidera um movimento que entende que o exercício da docência, independente de ser 

presencial ou à distância, está inserido nos princípios da educação e é crucial para o 

desenvolvimento de um curso de EaD de qualidade.  

No corpus, percebemos que os esquemas de conhecimento e as estruturas de 

expectativa não são partilhados pelos alunos e pelos professores-tutores. Isso ocorre 

pelo fato de que os alunos se preocupam menos com a face do professor-tutor, que é 

uma face institucional, focando nas suas necessidades individuais, o que parece ser um 

hábito e uma questão de postura social e cultural como um todo. Já o professor-tutor 
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assume uma postura passiva, no sentido, de apenas complementar as respostas, mas não 

necessariamente estimular os alunos o que é incoerente para sua função. 

As ações de inquirir, perguntar, requerer e protestar podem ser realizadas, 

porém, de forma ética e polida. Uma vez não ocorrendo a preservação das faces, que ao 

menos haja a tentativa de assim fazê-la. 

Observamos que é preciso pensar a noção de contexto, justamente pelo fato de o 

aqui e o agora serem alterados. O aqui é um lugar duplo, uma vez que é onde o corpo 

físico está e é a plataforma onde se encontra virtualmente. O agora de um interactante 

não precisa coincidir com o do outro para que haja interação.   

No que tange ao AVA, o aqui é formatado através de softwares, para que as 

pessoas interajam e aprendam, atuando como meio, como ferramenta. Certamente não é 

a máquina que ensina. A troca, o ensino e o aprendizado se dão entre os interactantes 

envolvidos. É preciso reconhecer-se neste ambiente (no aqui) mantendo-se ativo, 

presente (no agora). Interagir é fundamental, pois é a maneira de estar ali virtualmente. 

Além das noções da ACE e da Sociolinguística Interacional, outras questões 

foram suscitadas e respondidas ao longo deste trabalho no que se refere a serem ou não 

utilizados pelos interlocutores os conceitos pragmáticos referentes às estratégias de 

polidez, à preservação de faces e às implicaturas conversacionais.  

Pensamos que os indivíduos saibam da necessidade de serem cooperativos uns 

com os outros quando querem que suas imagens públicas (faces) sejam construídas e 

mantidas nas interações face a face. Neste contexto específico de interação, a polidez 

necessita ser manifestada explicitamente, por escrito, pois a negligência pode por em 

risco o processo de ensino-aprendizagem. 

Percebemos que um ponto muito vulnerável da EaD diz respeito ao feedback 

dado ao aluno. O professor-tutor precisa estar atento ao bom andamento dos fóruns, não 

somente instigando os debates e discussões, mas também redirecionando as discussões 

caso se afastem do propósito inicial, ou mesmo sanando questões referentes aos 

aspectos burocráticos do curso para que o aluno não se sinta “perdido”. 

Notamos, com base no corpus, que o fórum de notícias tornou-se um espaço de 

reclamação, queixas, discussões porque os alunos não se sentiam plenamente inseridos 

no contexto, visto que não conseguiam um bom feedback com os professores-tutores e 

os demais envolvidos no processo interacional. Talvez, isto tenha ocorrido por falta de 

integração e acolhimento iniciais, por não ter havido um treinamento específico aos 

professores-tutores, bem como pela ausência do termo de conduta para os alunos, a fim 
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de que os mesmos entendessem o modo como deviam se comportar em cada ambiente 

oferecido e as sanções caso descumprissem as normas.  

Observamos que quando a satisfação está em baixa, o desejo de preservar a face 

do outro fica minimizada. A face daquele que é ameaçado fica manchada pelo fato de 

não conseguir cumprir com o seu papel institucional e em decorrência disto a própria 

instituição também fica exposta com relação a sua credibilidade.  

O papel do professor-tutor precisa exceder o papel de responder e complementar 

as respostas, somando a isto o papel de promover debates, bem como a colaboração e a 

cooperação entre os interactantes, instigando o pensamento crítico, já que o aluno 

precisa ser um sujeito autônomo, que toma para si a responsabilidade por seu próprio 

aprendizado. Contudo, Souza (2009) ressalta que tal falto é agravado, pois, 

O aprender a aprender e incentivo e a apropriação ao pensamento autônomo 

ainda não fazem parte das práticas da maior parte dos professores e alunos 

nos bancos escolares, o que tende a se refletir diretamente na qualidade do 

ensino/aprendizagem a distância que temos e, principalmente, que teremos no 

Brasil, já que o número de cursos oferecidos a distância mediados pelo 
computador tem crescido enormemente (Souza, 2009: 121). 

 

Retomando Goffman (1987), podemos perceber que a questão das faces está 

implicada nas interações. Os alunos tendem a valer-se da face defensiva procurando 

salvar a própria a face e, quando possível, a do outro. Já o professor-tutor recorre tanto à 

face defensiva quanto à protetora, visto que busca salvar a sua própria face, a do outro e 

ainda busca uma imagem valorizante que corresponda à fachada social. 

Quanto às estratégias de polidez, Brown e Levinson (1987) tratam como algo 

estratégico, racional e elaborado pelos indivíduos quando pretendem estabelecer a 

harmonia interacional. É como se acreditassem que as interações visassem somente à 

harmonia. Porém, percebemos que não é assim que as interações acontecem nos fóruns 

de EaD. A preocupação com o equilíbrio e a harmonia fica, na maioria das vezes, a 

cargo do professor-tutor, justamente por querer defender a face institucional. Todavia, 

ressaltamos que se o professor-tutor se fizesse presente nos AVA, tomasse a iniciativa 

de sanar as dificuldades no momento em que se configuram e mantivesse uma interação 

ativa com os alunos, a ocorrência de impolidez viria a diminuir e, assim, teríamos 

interações mais equilibradas e harmoniosas, produzindo satisfação interacional e maior 

rendimento na aprendizagem. Retomamos as contribuições de Gonçalves e Cazzeta 

(2012) quando afirmam que  

 



139 

Importa não só substituir metodologias e materiais tradicionais por novas 

tecnologias, mas mudar o paradigma para aprendizagem compartilhada em 

comunidades de aprendizagem, eliminando a distância do ensino a distância, 

promovendo maior presença do professor nas interações e atividades 

didáticas em AVAs (Gonçalves e Cazzeta, 2012: 56). 

 

Leech (1983) assegura que a polidez segue a norma de comportamento, a norma 

cultural ou a norma de uma determinada comunidade linguística. Deste modo, 

entendemos que é preciso criar mecanismos nos cursos de EaD para que os 

interactantes, em especial os alunos, compreendam que não estar face a face não 

representa menos envolvimento.  

Além das “netiquetas”, é cabível que os alunos sejam apresentados aos conceitos 

linguísticos e pragmáticos que podem colaborar com estas interações. Neste sentido, 

serão fundamentais as estratégias de polidez, as implicaturas de Grice e a compreensão 

que pode ser estabelecido um mal-entendido, mas que a disposição em solucioná-lo 

representa uma atitude proativa, especialmente, quando se trata de um AVA. 

Acrescemos ainda o aspecto relacionado à escala de polidez relativa, proposta 

por Leech (2005). Ou seja, cabe ao interactante ser sensível ao contexto, registrando a 

polidez exigida pela situação: “superpolido”, “pouco polido” e “polidez apropriada à 

situação”. Temos consciência que não será possível a criação de um ambiente de 

interação em fóruns de EaD cujas interações sejam sempre harmônicas e equilibradas, 

entretanto, acreditamos que a polidez possa ser utilizada em todos estas situações. 

Nesta dinâmica, o uso da polidez contribui de forma significativa para que os 

interlocutores organizem suas interações, construindo vínculos afetivos e cordiais assim 

como proporcionando uma melhor articulação interacional entre professor-tutor e aluno. 

Pensamos, por fim, na última interrogação proposta: a ausência física, a 

assincronia nas respostas e o tamanho do texto são motivadores de impolidez e mal-

entendidos? Pensamos que os mesmos podem levar a estes fenômenos linguísticos, 

porém, não são somente eles, há outros fatores que devam ser avaliados. 

Pensamos ainda em alguns outros aspectos, tal qual a falta de educação, 

entendida aqui como a ausência de boas maneiras para conviver socialmente. 

Serenidade e sobriedade se praticam na vida cotidiana, inclusive também no modo de 

falar e representam uma maneira de fundar a paz na vida em sociedade, o que vale, 

obviamente, para os AVA. Observamos que o hábito dos alunos de “criar desculpas”, 

quando não cumprem suas atividades, pode ser um aspecto cultural do brasileiro. 
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Quanto à impolidez, Culpeper (1996) propõe algumas circunstâncias em que não 

há interesse de um interactante manter a face do outro. No que concerne aos fóruns de 

EaD, verificamos que, pelo fato de os alunos não estarem face a face, eles tendem a se 

sentir mais protegidos e menos expostos atrás da tela do computador e tendem a 

utilizar-se das estratégias de impolidez para ameaçar a face dos professores-tutores e 

dos demais profissionais, como se esta fosse uma possibilidade para garantir seus 

direitos. 

Salientamos, ainda, que, em momentos em que as necessidades não são sanadas, 

a impolidez tende a ocorrer, pois não parece viável preservar a face do outro quando a 

sua está exposta em virtude do não cumprimento dos papéis socais, do tipo: “só 

preservo a sua face se você preservar a minha, portanto, cumpra o seu papel que eu 

cumpro o meu”. 

Acrescemos ainda, aos aspectos da impolidez, a ausência de resposta a uma 

pergunta, a um elogio e/ou agradecimento. Nestes ambientes, interagir é a interseção 

entre o conhecimento, a reflexão e a aprendizagem.  

Constatamos que nas interações dos fóruns foram identificados mais casos de 

impolidez do que de mal-entendido. Percebemos que tal fato ocorre, pois a impolidez é 

motivada, intencional e emocional; já o mal-entendido tem um caráter acidental e 

transversal, cuja aparição é involuntária. 

Quanto a este último, no corpus, só foi identificado um caso. Banzella e 

Daminiano (1999) apresentam níveis de ocorrência do mal-entendido. Em nosso estudo, 

nos fóruns, a ocorrência só pode ser nos níveis lexical, sintático, semântico e 

pragmático, visto que o fônico é eliminado, pois as interações ocorrem na forma escrita. 

Percebemos que quando o mal-entendido foi identificado, no Excerto 13, o 

professor-tutor tratou de realizar a reparação num trabalho conjunto de preservação de 

face. Acreditamos que, por ser um ambiente institucional de ensino, os interactantes – 

professor-tutor e alunos – tendem a explicitá-lo e tentar resolvê-lo. 

Acreditamos que poderá haver casos em que o mal-entendido passará 

despercebido. Neste sentido, Waite (2008: 181) afirma que “nos casos em que não é 

percebido por uma ou pelas duas partes, temos a impressão de que houve um 

‘congelamento’ da interpretação divergente que permanece submersa em uma ‘ilusão de 

compreensão’”.   

Quanto à reparação do mal-entendido, fatores extralinguísticos poderiam 

corroborar para a resolução, os quais não ocorrem neste contexto. Voltamos a Travesso 
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(2003) que também apresenta alguns tratamentos para o mal-entendido no que tange aos 

processos de auto-reparação e heteroreparação. Segundo ela, quanto maior o tempo 

entre o turno que contém o mal-entendido e aquele que dá início a sua reparação, 

maiores são os riscos empreendidos na interação. Neste sentido, nos fóruns, o mal-

entendido não é reparado no momento em que ocorre, desta forma, quando ocorre a 

reparação o contexto já pode ter sido desfeito ou mesmo reconstruído. Deste modo, a 

assincronicidade das respostas pode empreender riscos à interação. Por isso, ressaltamos 

a necessidade de interação constante nestes AVA. 

Entendemos, portanto, que a ausência física e a eliminação dos fatores 

extralinguísticos são complicadores no que concerne à interação, uma vez que o que 

está escrito precisa revelar todas as intenções de quem fala e qualquer lapso pode gerar 

um mal-entendido.  

A literatura de EaD sugere que, tanto a presença quanto a interferência do 

professor-tutor nos fóruns deva ser limitada, mas não ausente, nem tampouco 

negligente, e que não se deve escrever mensagens longas que lembrem as aulas 

expositivas. A sugestão dada pelos estudiosos de EaD vai ao encontro das Implicaturas 

Conversacionais de Grice (1982) no que se refere às máximas de quantidade e 

qualidade. As interações deverão ser breves, mas concisas e pertinentes. 

Portanto, pensamos que as interações, por serem a representação de uma 

comunicação institucional, devem possuir as máximas arraigadas na sua formulação, 

uma vez que ser falso, extenso, irrelevante, ambíguo ou obscuro é expor negativamente 

os interactantes envolvidos e pode se tornar um obstáculo para uma interação de 

qualidade.  

Procuramos, com esta pesquisa, contribuir para um melhor entendimento de 

como as interações ocorrem nos fóruns de EaD e de como alunos e professores 

interagem, negociam significados e resolvem conflitos em um espaço destinado ao 

ensino-aprendizado. Acreditamos que, se os professores-tutores ficarem atentos e 

engajados às interações e os alunos, participativos e cooperadores, a impolidez e os mal-

entendidos possuirão poucas ocorrências nos AVA. Estar efetivamente presente 

representará menos problemas, logo mais resultados positivos e satisfação institucional. 

Em se tratando das Tecnologias Digitais Virtuais, é fato que perdemos nossas 

referências de estarmos presente fisicamente face a face no sentido tal qual vivenciamos 

até então, e passamos a experimentar novos modelos de interação. A ‘telepresença’ 

pode ser compreendida como um “estar junto digital virtual” (Schlemmer, 2009:58). 
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Embora o ambiente de aprendizagem, mediado pelo computador, possua características 

próprias, algumas peculiaridades devem e precisam ser continuamente investigadas, até 

mesmo pelas constantes mudanças relativas ao avanço da tecnologia.  

Enfim, são inúmeras as possibilidades de estudo e aplicação teórica e prática dos 

estudos das interações. Assim, percebemos que as interações, ocorridas nos fóruns, 

podem proporcionar um vasto material de estudo, cabendo uma investigação mais 

detalhada sobre elas, no âmbito da EAD, no que tange aos conceitos da ACE, da 

Pragmática e da Sociolinguística Interacional.  
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