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Resumo  

 

Neste trabalho, o objetivo é relatar o contexto formador de um ambiente comunicativo. O 

campo se remete a salas de aula virtuais do Curso de Pós-Graduação em Antropologia e 

Desenvolvimento Cognitivo - o PEADC. Dentro de um período de 11 meses foram feitas 

análises das interações ocorridas neste curso. Tomamos o primeiro Módulo do ciclo deste 

curso, realizado no ano de 2011, na busca de evidências de evocações de Padrões de Emoção 

e Relações de Sociabilidade ocorridas dentro de suas salas de aula virtuais. Destes dados 

surgiram as dinâmicas de mediação dos atores - Alunos, Coordenação, Docentes/Monitoria e 

Fórum - que, com elas, mediam, modificam e garantem a ocorrência das interações nesse 

ambiente comunicativo virtual. 

 

Palavras-chave: 1. Ambiente Comunicativo. 2. Salas de Aula Virtuais. 3. Mediação. 4. Teoria 

Ator-Rede 5. Padrões de Emoção 6. Relações de Sociabilidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

 

This monograph reports the building context of a communicative environment. The field is a 

virtual classroom from the course: Curso de Pós-Graduação em Antropologia e 

Desenvolvimento Cognitivo - PEADC. During 11 months, I have done an interaction 

analyses of the conversational posts, in the first module of that course. The aim of this 

exercise was to show the emergence of Emotional Patterns and Relations of Sociability in the 

virtual classroom. From this data emerged the necessity to show the actors’s dynamics of 

mediation that are shaped in and by that environment.  Therefore, highlighting the importance 

of four group of actors - Student, Coordination, Teachers/Tutor and Forum - and their 

dynamics that  mediate, modify and  ensure the interactions in this virtual communicative 

environment. 

 

Keywords: 1. Communicative Environment. 2. Virtual Classroom. 3. Mediation. 4. Actor-

Network Theory. 5. Emotional Patterns. 6. Relations of Sociability. 
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1. Introdução 

Com este trabalho apresento um relato de um estudo de caso sobre o contexto 

formador de um ambiente comunicacional. O caso eleito para estudo faz parte dos fóruns do 

PEADC - Curso de Pós-Graduação em Antropologia e Desenvolvimento Cognitivo. Trata-se 

de compreender a rede interacional que a máquina estabelece, a coordenação administra, os 

professores fomentam e os alunos dão sentido. Todo este circuito é constituído, observado e 

articulado dentro dos fóruns moddle mediante afetos e interações postados por todos os 

participantes, ou seja, pelos alunos, professores e monitores. 

Esse trabalho se constitui por uma apresentação em diversos níveis. Com ele 

iniciamos a linha de pesquisa sobre Comunicação e Ambientes Comunicativos do 

Laboratório de Etnografia e Estudo em Comunicação, Cultura e Cognição - LEECCC. Trata-

se de uma pesquisa que tem sua origem em uma pesquisa contínua, baseada no case - inicial - 

apresentado neste trabalho.  

Não pretendo aqui apresentar conclusões extraordinárias sobre Salas de Aulas 

Virtuais, Cultura Digital, Comunicação Mediada por Computadores, (RECUERO, 2012) ou 

quaisquer das outras temáticas trabalhadas. O propósito que aqui nos conduz é apresentar esta 

rede interacional, introduzir as discussões evocadas no campo, além de auxiliar o leitor a 

compreender este ambiente comunicacional. 

O primeiro passo para chegar a estes objetivos é deixar claro alguns pressupostos. 

Especialmente sobre a delimitação deste campo, como um espaço dentro da internet, e não 

toda a “Internet”.  

Gostaria de deixar nítida a minha visão sobre a internet. Pois encontro nas minhas 

observações cotidianas, uma visão de internet como uma, quase, entidade, demarcada pela 

sua grafia com “i” maiúsculo. Ao falar da “Internet” nestes termos, me parece haver uma 

tendência de considerá-la como uma coisa única, independente e intangível. Todavia, a meu 

ver, a internet se trata de redes formadas por múltiplos lugares, atores sociais e dinâmicas. 

Neste sentido, minha argumentação caminha na direção de uma concordância com Daniel 

Miller quando o mesmo coloca que “a internet não é um ‘cyberespaço’ monolítico ou sem-

lugar; porém, são numerosas novas tecnologias, utilizadas por diversas pessoas, em diversas 

localizações do mundo real.” (2001).   

Este meu próprio estudo é sobre um ambiente online, uma sala de aula virtual, onde 

muito de suas ferramentas, organização e dinâmica, em suma, sua estrutura em geral, é 

baseada no modelo de um fórum. Portanto meu estudo é sobre um Fórum e não sobre toda a 
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internet, estou tomando uma tecnologia específica usada em contexto específico para um 

determinado fim. Estou analisando um “lugar virtual’ e não o “mundo virtual”. 

Antes de partir para uma exibição pormenorizada deste “lugar virtual” gostaria de 

trazer um pouco da minha relação pessoal com fóruns e experiências aumentadas de salas de 

aulas
1
.  

Minha relação a priori da pesquisa com fóruns ou salas de aula virtuais era meio 

conturbada. Eu nunca gostei muito de participar ativamente de fóruns, ou de experiências 

aumentadas de sala de aula. Todos esses anos utilizando a internet, sempre vi estas, e até 

mesmos sites de redes sociais como formas de adquirir informações e lugares de interação 

indiretas. Em geral, obtinha minhas interações mais diretas em messengers. 

Minha relação com experiências educacionais via internet foram, quase, sempre 

forçadas. Ocasionalmente, algum professor utilizava de algum grupo ou fórum para fazer os 

alunos interagirem e eu nunca queria escrever. Só seguia as ordens estabelecidas, 

normalmente as que evitariam me prejudicar na avaliação.  

Nunca achei que tinha algo de grande utilidade para falar, e acreditava que todas 

minhas opiniões eram óbvias demais. Mesmo quando eu relevava esses pensamentos por 

conta da minha vontade de interagir, esta era suprimida pelo meu medo de falar besteira, e ser 

repreendido. Se passasse desta etapa eu escrevia minha postagem, mas após ler o parágrafo 

cinco vezes e tentar perceber cada erro de lógica, argumento e gramática, eu olhava para a 

próxima página da thread
2
 ou observava mais embaixo no fórum e lá estavam… minhas 

obviedades já tinham sido colocadas e discutidas. Poucas vezes coloquei minhas ideias. Não 

é que não goste de fóruns. Eu não gosto de escrever neles, aquele ecossistema fechado, 

aquelas redes formadas e todas as interações gravadas, públicas aos demais usuárias, todas 

elas em uma mesma thread, tudo isso me deixava intimidado.  

Talvez seja culpa dos tipos de fórum que tenho mais contato, geralmente fóruns mais 

técnicos ou alguns fóruns onde encontrei uma comunidade tóxica. Sempre que tenho um 

problema relacionado a tecnologia, ou desejo acompanhar uma discussão muito específica eu 

recorro à um fórum ou à um subreddit
3
. Mas, geralmente, só observo a thread, especialmente, 

quando é um assunto sobre o qual tenho pouco conhecimento.  

                                                
1
 Falo de experiência aumentada de sala de aula, pois nunca participei de uma sala de aula virtual per se, mas 

sim de vários fóruns ou grupos de discussão de disciplinas ou cursos. Na minha experiência este tipo de grupo 

se torna um quadro de informes da turma, além de terem postagem de textos relevantes a disciplina e se abrirem 

algumas discussões acerca das temáticas do curso. 
2
 A linha de discussão do fórum 

3
 Reddit é um site agregador de fóruns e um subreddit seria uma discussão dentro de um dos fóruns do Reddit. 
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Ainda assim, com esse histórico de espectador de fóruns e participante semi-indireto 

de sala de aulas expandidas, eu aceitei trabalhar pesquisando uma sala de aula virtual. 

Pensando melhor talvez esse histórico explique minha aceitação, afinal o fruto do meu temor 

- a obrigação de postar - não faz parte da pesquisa, sobra o lado dos fóruns que sou mais 

familiar a observação. Com essa “bagagem” iniciei minha jornada pelos campos tão 

estranhamente familiares do fórum PEADC. 

Imagine-se de repente sentado, em frente a um computador, só, em um laboratório 

dentro de um campus universitário, enquanto a porta que você acabou de entrar vai se 

fechando.
4
 Sob estas condições fui apresentado para o trabalho que deveria fazer no decorrer 

destes 10 meses. Deveria analisar a dinâmica de convivência que havia em uma sala de aula 

virtual, através das postagens feitas pelos atores, ou seja análise dos seus discursos proferidos 

em formato escrito. Também foi pedido que fossem retirados dados quantitativos 

representativos das expressões de emoções e das relações evidenciadas nas postagens.  

Mas como fiz isto? Basicamente, meu coordenador apresentou um modelo de 

classificações do que poderia ser encontrado na experiência online. Esta primeira lista 

regulava-se em duas classificações principais: A - Padrão de Emoção e B - Relação de 

Sociabilidade.  

A - Padrões de Emoções 

B - Relações de Sociabilidade 

1 - Laços de Amizades 

2 - Polidez 

3 - Angustia 

4 - Descontentamento 

5 - Desdém 

Tais classificações funcionam como ponto de radiação que evocam outras categorias 

(no caso subcategorias), conforme essas encontradas na experiência do campo. Em outras 

palavras, as classificações funcionam como nodos que servem de ponto de interseção e 

origem de diversas linhas. Para dar uma dimensão mais visual deste modelo imagine a 

representação de uma cadeia de neurônios, nela cada neurônio é ponto de radiação e ligação 

com diversos neurônios, e assim sucessivamente, gerando uma rede. Essa dinâmica é a base 

da metodologia do modelo de classificações. 

                                                
4
 Referência a frase célebre de B. Malinowski em Argonautas do Pacífico Ocidental. 
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A implementação deste modelo foi colocada da seguinte forma: quando um trecho 

continha alguma mostra de padrão de emoção, era minha função transcrevê-lo e (a) adicionar 

o número do aluno que fez a postagem, (b) o parágrafo em que ele se encontra, (c) classificá-

lo como A - Padrão de emoção e ,caso seja necessário, (d) o trecho do parágrafo onde se 

encontra. 

Ex: 1 (a) - 5° Parágrafo (b) - (A - Padrão de emoção) (c) - “Minhas reflexões (...) o 

que tem a ver com que estamos falando.” (d)  

Caso fosse identificada uma relação de sociabilidade a metodologia era um pouco 

diferente, além de colocar o número (a), o parágrafo (b), a classificação (c), desta vez como 

B, e o trecho do parágrafo onde se encontra (d), eu deveria colocar qual tipo de Relação de 

Sociabilidade foi encontrada, e então identificá-la conforme uma das subcategorias de B.  

Ex: 4 (a) - 10° Parágrafo (b) - (B6 - Provocativa c/Indagação) (c) - “Lanço a 

pergunta (...) para esta manutenção” (d)  

Caso fosse encontrado algum tipo de Relação de Sociabilidade que ainda não tinha 

sido identificada, como no exemplo acima, era minha função classificá-la e colocá-la no 

modelo.  

Mais a frente com a complexificação da classificação de A, e a adição de 

subcategorias dos Padrões de Emoção a partir da Unidade II, a dinâmica de implementação 

de ambas categorias ficou mais similar. 

A primeira vez que fiz essa leitura foi em conjunto com o meu coordenador, o 

Professor Doutor Julio Cesar Tavares. Durante essa leitura, metade dos tipos de sociabilidade 

evocadas foram encontradas. Estas foram posteriormente listadas. Neste momento ficou bem 

explícito uma das principais características da pesquisa, nela manifesta-se um exercício 

indutivo, onde além de observarmos os discursos, deixamos com que a realidade dos 

enunciados se manifestem e evoquem as classificações possíveis. 

Ao final da análise do Módulo I o modelo de classificação ficou da seguinte maneira: 

A - Padrões de Emoções 

1 - Autorrealização 

2 - Expectativa 

3 - Temor 

4 - Entusiasmo 

5 - Angustia 

B - Relações de Sociabilidade 
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1 - Laços de Amizades 

2 - Polidez - /Saudação /Elogios 

3 - Autoreconhecimento - /tecnológico ou geração/ percepção tecnológica 

4 - Descontentamento 

5 - Desdém 

6 - Provocativa com Indagação 

7 - Traço Histriônico (humor) 

8 - Toma da Palavra 

9 - Motivacional Afetiva 

10 - Motivacional Intelectual 

11 - Uniformidade de Gênero 

12 - Nominação autodefinida aberta 

13 - Nominação autodefinida fechada 

14 - Mediação - /argumentação para síntese individual ou /argumentação para síntese coletiva 

C - Contexto 

1 - Recursividade  

A terceira categoria C - Contexto surgiu a partir da Unidade II, durante uma reunião 

de supervisão da pesquisa com o coordenador da mesma - o Professor Julio Cesar Tavares. 

Nela, conversamos acerca da questão do contexto no fórum, que julgávamos elemento 

imprescindível para a análise, e, portanto, criamos uma nova categoria baseada neste 

conceito. 

Tão importante quanto explicar o que eu fiz é explicar o campo. Como dito 

anteriormente, fiz pesquisa no campo virtual, porém o que ainda não verbalizei é que o fiz 

especificamente nos fóruns do PEADC. Estes foram fóruns de discussão dos alunos do curso 

de pós-graduação Lato Sensu - Especialização, Antropologia e Desenvolvimento Cognitivo - 

PEADC, iniciado em 10 de julho de 2011 e terminado 30 de novembro de 2012 (fonte edital 

do curso acessado 27/10/2016).  

“O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ANTROPOLOGIA E 

DESENVOLVIMENTO COGNITIVO encontra-se centrado no campo antropológico 

e visualiza a construção do conhecimento (desenvolvimento cognitivo) em suas 

variadas repercussões nos campos da cultura, linguagem, comunicação e cognição. O 

objetivo do curso é promover uma consistente base teórica para o grupo de 

professores que lidera a formação dos formadores do Telecurso. Com este propósito, 

o curso discutirá e aprofundará a relação entre os fenômenos comunicacionais, 

culturais e cognitivos em suas múltiplas interfaces nas atividades e funções do 

educador. Espera-se, deste modo, um encontro entre a antropologia cognitiva e a 

prática educativa vislumbrando o papel do educador em patamares e horizontes, para 
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além da convencional 82sala de aula e dirigido para o desenvolvimento da 

inteligência humana.” (fonte: 

http://www.proppi.uff.br/peadc/content/apresenta%C3%A7%C3%A3o acessado 

27/10/2016) 

O curso foi organizado em quatro módulo disciplinares:  

“1. Cartografia da Teia Global;  

2. Construções Sociais: Realidade, Representação e Conhecimento;  

3. Cultura, Cognição e Desenvolvimento Humano;  

4. Ética e Metodologias de Processos do Conhecer”. 

(http://www.proppi.uff.br/peadc/content/organiza%C3%A7%C3%A3o-do-curso acessado 

27/10/2016).  

Cada módulo continha cinco unidades, e em cada unidade, quatro fóruns diferentes 

cada um com sua respectiva turma (divididas em A, B, C e D). 

Toda essa organização foi feita considerando as diretrizes da plataforma escolhida 

para abrigar o fórum: o Moodle. O “Moodle é uma plataforma de aprendizagem (Open-

source
5
) designada para dar acesso a educadores, administradores e estudantes à um sistema 

integrado, robusto e seguro que permite criar ambientes de aprendizagem personalizados.
6
” 

(https://docs.moodle.org/31/en/About_Moodle acessado em 29/10/2016 - tradução pessoal)  

Mas é importante acrescentar e alertar ao leitor que o PEADC não era exclusivamente 

composto de fóruns virtuais no Moodle. Ele era também presencial. Cada módulo era 

composto por ambos os momentos, o virtual e o presencial. A abertura de cada um dos quatro 

módulos se realizava com aulas expositivas ministradas por professor doutores e estas 

ocorriam durante cinco dias corridos daquela semana, 8 horas da manhã às 18hs. Ao fim das 

unidades, ao sexto dia, aos sábados, ocorriam “aulas responsáveis pela síntese dos conteúdos 

ministrados no módulo” podendo, também, ocorrer através de conferências que seriam 

“capazes de cobrir o conteúdo explorado no módulo.” (fonte: 

http://www.proppi.uff.br/peadc/content/organiza%C3%A7%C3%A3o-do-curso acessado: 

27/10/2016). 

Como os 30 alunos vinham de diferentes estados do Brasil, ficavam hospedados em 

hotéis durante o período de uma semana e, em seguida, voltavam às suas regiões de origem. 

A partir de então, em suas zonas de familiaridades, os alunos iniciavam o trabalho pelos 

fóruns, onde cada dia de aula presencial retornava em debates, perguntas e críticas de leituras 

                                                
5
 Código aberto. Um tipo de software geralmente gratuito, onde os desenvolvedores deixam seu código aberto 

para que outras pessoas possam personalizá-lo. 
6
 “Moddle is a (open-source) learning platform designed to provide educators, administrators and learners with 

a single robust, secure and integrated system to create personalised learning environments.” 

http://www.proppi.uff.br/peadc/content/apresenta%C3%A7%C3%A3o
http://www.proppi.uff.br/peadc/content/m%C3%B3dulo-1-cartografia-da-teia-global
http://www.proppi.uff.br/peadc/content/m%C3%B3dulo-2-realidade-representa%C3%A7%C3%A3o-e-vida-social-cotidiana
http://www.proppi.uff.br/peadc/content/m%C3%B3dulo-3-cultura-cogni%C3%A7%C3%A3o-e-desenvolvimento-humano
http://www.proppi.uff.br/peadc/content/m%C3%B3dulo-4-%C3%A9tica-e-metodologias-de-processos-do-conhecer
http://www.proppi.uff.br/peadc/content/organiza%C3%A7%C3%A3o-do-curso
https://docs.moodle.org/31/en/About_Moodle
http://www.proppi.uff.br/peadc/content/organiza%C3%A7%C3%A3o-do-curso
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por um período de cinco dias corridos. Esta atividade consistia na leitura do conteúdo 

obrigatório e auxiliar pelos alunos concomitantemente a discussão do material apresentado 

em sala de aula. Agora, no fórum, a missão será a de promover a recursividade e a 

assimilação do que fora apresentado. Eram, portanto, cinco semanas de fórum e uma semana 

de atividade presencial para cada modulo. 

Portanto, o contexto aqui analisado corresponde as cinco semanas de atividades 

virtual do Modulo I, constituída pela presença dos 30 alunos em debates, conversas, 

comentários de leituras, críticas avaliativas  dos temas que deificaram o conteúdo do primeiro 

módulo, que, conforme vimos acima corresponde a “Cartografia da Teia Global”. O corpus 

desta pesquisa composto dos materiais advindos da atividade interativa com seus 

simbolismos, normas interacionais, ritualísticas e performáticas desta população (a turma de 

30 alunos) em seu, pressuposto, primeiro encontro virtual. 

Para esclarecer ainda melhor a origem deste trabalho, ela é um 

fatiamento/desdobramento de um projeto maior denominado “O que a antropologia tem a nos 

dizer da Sala de Aula Virtual?” capitaneado pelo Professor Doutor Julio Cesar de Souza 

Tavares através do LEECCC (Laboratório de Etnografia e Estudos em Comunicação, Cultura 

e Cognição) e o CNPq, e desenvolvido como uma reflexão sobre seu trabalho anterior o curso 

de especialização PEADC.  

Segundo descrição do próprio professor Julio Tavares, de uma demanda do momento 

atual, especialmente na antropologia, de buscar um conhecimento mais aprofundado sobre os 

dispositivos tecnológicos que permeiam nosso mundo de vida. Com essa demanda em mente, 

foi escolhido como case (caso) a sala de aula virtual do curso PEADC, que contava com uma 

turma composta de 40 professores que trabalham por todo o Brasil de forma presencial e não 

presencial, usando plataformas de ensino à distância. (TAVARES, fonte: 

http://lattes.cnpq.br/4962721038934943, acessado em 29/10/2016) 

Neste projeto, o intuito maior é “investigar de modo comparado os alunos mediante 

observação e apreensão etnográfica o modo interacional estabelecido e o convívio no 

ambiente virtual”. (ibid.) Deste modo, se espera obter dados para que se possa fazer uma 

análise cognitiva do discurso. Buscando compreender como funcionam os atos 

comunicativos, em suas formas de fala, gestos e textos, especialmente em ambientes virtuais, 

onde não há interações face-a-face, analisando então sua organização, sua relação com o 

espaço, os corpos e o tempo da comunidade, como essas interações não-presenciais reforçam 

comportamentos presenciais, ou adaptam as limitações que esse tipo de interação impõe.  
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Para chegar neste resultado a pesquisa procura visualizar “os usuários da plataforma 

na constituição no design interativo em projeção colaborativa e comunicativa com máquina” 

(Ibid.). Ou seja, observar a performance e a agência dos atores e da tecnologia. 

“direcionamos nossas observações e etnografia visando verificar: (1) a 

eficiência dos modelos mentais postulados pelos programa tecnológicos 

computacionais, demonstrado na capacidade de desenvolvimento e execução 

das tarefas que foram propostas aos alunos; (2) o processamento das 

informações considerando o modo pelo qual os alunos executam a demanda 

desde a sua entrada nos fóruns online (2.a) codificando, (2.b) comparando, 

(2.c) elaborando (2.d) executado a seleção das respostas e, por fim, (3) a 

aplicação combinatória das possibilidades cognitivas envolvidas na produção 

dos resultados demandados na plataforma MOODLE para (3.a) externar a 

carga de memória, (3.b) a carga de conhecimento computacional circulando 

e conectando-se com outras representações multimídias ? páginas outras, 

webs, mapas, diagramas, livros, etc ? e como os trazem para este contexto as 

das ferramentas, (3.c) como anotam e rastreiam cognitivamente este processo 

e (3.d) como produzem-se com atores na rede e de que modo conduzem a 

rede a revelar-se como ator, a configuração daquilo que seria o conceito 

Ator-Rede (LATOUR, 2000).” (Ibid.) 

Esta monografia é o primeiro passo dessa pesquisa, ela não abrange todos os pontos 

propostos na pesquisa que a gerou, mas sem dúvida é guiada e mantém o espírito da sua 

progenitora. Uma vez que contextualizamos o fórum e a pesquisa, podemos retornar a 

questão da etnografia em si.  

Minha observação se inicia anos após o término do curso, portanto não participei das 

aulas presenciais e tampouco dos fóruns apenas os analisei, tornando essa pesquisa mais 

equivalente a uma etnografia dos bancos de dados, do que à uma observação participante.  

Conforme demonstrei no início do texto, a organização do curso conta com um grande 

leque de módulos que se ramificam em diversas unidades, por tanto a pesquisa foi recortada 

de modo que o primeiro módulo e suas cinco unidades fossem analisados, especificamente 

em uma das turmas: a turma A, posto que os trinta alunos estavam divididos em quatro 

turmas nos fóruns (A, B, C e D) 

Esta turma A contou com a monitoria de M.S. (toda turma tinha um monitor que 

mediava o debate), e com a participação de 9 alunos - em algumas unidades (3 e 5) 

participava o aluno J. P. totalizando 10 alunos. É digno de nota que a maioria esmagadora de 

participantes da turma A é feminina, com grande parte das unidades contando com somente 

um participante masculino (7 - A. T.). E com duas participantes negras (6 - A.Z e a 

Monitora). 

No entanto, não irei entrar nas questões raciais e de gênero neste trabalho, pois antes 

de fazê-lo é necessário tratar melhor os dados neste direcionamento, para focalizar melhor a 

pesquisa, e então poder falar destas temáticas com a diligência e o afinco que elas demandam. 
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Estes alunos participantes foram classificados numericamente no caderno de campo 

para agilizar o processo de análise.  Sendo seus respectivos números:  

Lista de Alunos: 

1 - A. C. A.;  

2 - K. L.;  

3 - A. C.; 

4 - N. U.;  

5 - A. B.;  

6 - A. Z.;  

7 - A. T.;  

8 - A. C. M.;  

9 - A. A.; 

10 - J. P..  

No começo da pesquisa eu costumava tratar cada aluno como um número. Esta prática 

agilizava e facilitava a quantificação dos dados no caderno de campo. Porém a partir da 

segunda unidade, percebi que essa prática não era muito saudável para minha pesquisa. Ao os 

tratar como número não havia familiaridade suficiente para entender melhor como cada um 

se comportava. No momento que comecei a tratá-los pelo nome me senti mais próximo 

daquele grupo, ao menos da maneira mais próxima possível já que não era possível interagir 

diretamente. Com essa nova abordagem percebi que conseguia reconhecer melhor suas 

personalidades. Pois tratá-los somente como números era mais uma camada de frieza 

metodológica que os transformava perante aos meus olhos somente em dados. Neste caso 

tratá-los de forma mais próxima, deixar ser tocado por suas falas e deixá-las evocar os dados, 

em conjunto a organização e agilização que os números proporcionaram, foi a maneira mais 

efetiva de observá-los. A partir desta realização, a identificação por números foi utilizada 

exclusivamente nas análises quantitativas, por questões organizacionais, porém nas minhas 

anotações, relatórios… busquei tratá-los por seus nomes.  

Na Unidade III, uma postagem marcante de 6 - A.Z.  demarcou um problema. 

Encontrei muitas dificuldades analíticas com postagens muito extensas e com narrativas 

marcadas de forma contínua por uma miríade de emoções. A narrativa de A. Z. traz a sua 

história com Francisco Brennand (artista renomado recifense), foi uma postagem longa, 

bonita e recheada de emoção, especialmente admiração pelo artista, colocada dentro do texto. 

Essa história me engajou na narrativa de Anna como leitor, mas também foi importante 

metodologicamente. Pois gerou uma dificuldade em classificar os pedaços exatos que deveria 

classificar e catalogar, em separar e apontar as emoções, como era normalmente feito 

(método apresentado no início da introdução). Quando encontrava os A - Padrões de Emoção 
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ou as B - Relações de Sociabilidade, eu ficava muito tempo revisando minhas conclusões e 

essas paralisações da minha pesquisa começaram a se tornar um problema. 

Esta problemática me fez improvisar, portanto, optei por uma abordagem diferente e 

fiz uma análise, em texto, por extenso sem classificações, que foge do script, porém permite 

mais liberdade descritiva das emoções e relações que observado naquele discurso. Fiz desta 

maneira especialmente, pois a dificuldade de encontrar as categorias, me deixava inseguro 

sobre a sua veracidade e sobre meu julgamento. Esse método mais descritivo narrativo me 

deixou mais seguro quanto a obtenção de dados neste tipo de texto presente na sala de aula 

virtual.  

Segue abaixo minha análise desta postagem de A.Z.: 

6 (A.Z.) - 1° Parágrafo - B2 - Polidez (saudação) e B11 - Uniformidade de Gênero  - “Olá, 

boa tarde a tod@s!” 

* Sinto que A.Z. ao falar do artista Francisco Brennand expressa uma forte admiração, 

que poderia ser considerada, um padrão de emoção. Esta admiração transparece em todo o 

tópico. Anna se sentiu compelida a escrever esse relato recheado de emoção, quando viu que 

esse encontro conversava de forma explícita com o que foi discutido no fórum. 

B1 - Laço de amizade? Todo o tópico? (Anna mostra uma admiração forte com o 

artista Francisco Brennand, uma amizade artística? talvez só admiração? 

A1 - Autorrealização? Todo o tópico? (Ela se sente realizada por ter conhecido um 

artista que tanto admira?). 

Último Parágrafo - B2 - Polidez (saudação) e B11 -  “Beijos a tod@s,” 

Ainda assim nesse relato tentei fazer uma mistura deste relato por extenso e o método 

“clássico”, marcando esses relatos pessoais com um *. Houveram outras postagens em que 

encontrei dificuldade similar em que apliquei o mesmo método, algumas vezes colocando 

somente o relato por extenso. 

Observando o trabalho como um todo, tenho a consciência que o conteúdo gerado até 

ali, ainda precisa de mais polimento. Sobram muitas dúvidas não respondidas (ao fim do 

Módulo I foram computadas 73 dúvidas não avaliadas) sobre o que deveria categorizar e se 

estava aplicando adequadamente a metodologia proposta. É necessário, especialmente, mais 

revisões e reflexões sobre o material coletado, as definições e categorias criados.  

Apesar disso, saio com um saldo positivo, afinal, no geral acredito que me encontrei 

com um olhar analítico mais apurado e conhecendo melhor o campo, principalmente no que 

concerne as dinâmicas interacionais dos atores, que julgo fundamental visto que estamos 

estudando justamente a constituição de um ambiente comunicacional.  
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Com este histórico geral do campo, minha relação com o mesmo e as dificuldades 

encontradas, venho apresentar os capítulos que pretendem examinar alguns aspectos 

relevantes evocados nesta sala de aula virtual. 

O primeiro capítulo, O “quadrado das mediações”: Alunos, Coordenação, 

Docência/Monitoria e Fórum, trabalha os conceitos de ator social e mediação, se valendo 

especialmente da teoria Ator-Rede de Bruno Latour e dos estudos de mediação de Martín 

Barbero, para auxiliar na apresentação das dinâmicas dos atores - Alunos, 

Docentes/Monitoria, Coordenação e Fórum - que mediam e formam o ambiente 

comunicacional que são as salas de aula virtuais do PEADC. 

O segundo capítulo: A Questão pragmática da “Máquina”: Fóruns, chats e sites de 

redes sociais, este capítulo mergulha na mediação da “máquina” (a versão do moddle 

adaptada pela coordenação nas salas de aulas virtuais do PEADC) nos fóruns PEADC. Neste 

capítulo, busca-se analisar essa mediação através dos estudos da Cyberpragmática de 

Francisco Yus e do trabalho agregador de pesquisas sobre a Comunicação Mediada pelo 

Computador de Raquel Recuero. Desta maneira, a observar como as especificidades e as 

restrições do fórum influenciam nas interações dos participantes. 

O terceiro capítulo Produção de afetos, presença e polidez no Fórum é um capítulo 

mais analítico. Ele se inicia apresentando uma questão levantada, na pesquisa do Professor 

Julio Tavares - a pesquisa original que teve como desdobramento esta pesquisa -, acerca da 

produção de presença no fórum. Posteriormente, foram colocadas algumas das vinhetas 

consideradas mais relevantes para demonstrar as dinâmicas interacionais e argumentativas do 

fórum. Por fim, analisamos a subcategoria mais recorrente do fórum, a B2 - Polidez. Portanto 

a polidez encontrada no fórum é esmiuçada no capítulo, através de trechos do fórum onde ela 

é evocada e com o auxílio da análise de Francisco Yus sobre o tema. 
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Figura 1: 

Modelo de Classificações: 

A - Padrões de Emoções 

1 - Autorrealização 

2 - Expectativa 

3 - Temor 

4 - Entusiasmo 

5 - Angustia 

B - Relações de Sociabilidade 

1 - Laços de Amizades 

2 - Polidez - /Saudação /Elogios 

3 - Autoreconhecimento - /tecnológico ou geração/ percepção tecnológica 

4 - Descontentamento 

5 - Desdém 

6 - Provocativa com Indagação 

7 - Traço Histriônico (humor) 

8 - Toma da Palavra 

9 - Motivacional Afetiva 

10 - Motivacional Intelectual 

11 - Uniformidade de Gênero 

12 - Nominação autodefinida aberta 

13 - Nominação autodefinida fechada 

14 - Mediação - /argumentação para síntese individual ou /argumentação para síntese coletiva 

C - Contexto 

1 - Recursividade  

 

 

 

 

 

 



23 
 

Figura 2:  

Lista de Alunos (Turma A): 

1 - A. C. A.;  

2 - K. L.;  

3 - A. C.; 

4 - N. U.;  

5 - A. B.;  

6 - A. Z.;  

7 - A. T.;  

8 - A. C. M.;  

9 - A. A.; 

10 - J. P..  
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2. Capítulo 1 - O “quadrado da mediação”: Alunos, Coordenação, 

Docência/Monitoria e Fórum. 

Este capítulo se propõe a expor as quatro dinâmicas de mediação que formam o 

ambiente comunicativo que são as salas de aula virtuais do PEADC. Para chegar a essas 

dinâmicas é necessário estabelecer algumas premissas e conceitos, portanto a primeira parte 

do capítulo se foca na discussão de dois conceitos: ator social e mediação.  

No item referente a discussão de ator social farei uma problematização do termo a 

partir das ideias de Bruno Latour sobre o conceito. No item referente a discussão sobre a 

mediação me utilizo de uma demarcação da trajetória do conceito, feita por Marciel Consani, 

desde suas origens filosóficas até sua utilização na comunicação, culminando nas 

contribuições de Martín-Barbero sobre o conceito. Depois de expostos ambos os conceitos 

proponho uma associação dos conceitos de ator social em Bruno Latour e de mediação em 

Martín-Barbero. 

Posteriormente inicio a discussão das dinâmicas de mediação estabelecidas por cada 

um dos quatro grupos de atores presentes no fórum - Alunos, Coordenação, 

Docentes/Monitora e Fórum. Sendo o último item referente uma apresentação para a 

discussão que será eixo do próximo capítulo. 

Entretanto, este capítulo se inicia com uma pequena introdução ao contexto 

comunicacional das salas de aulas virtuais do PEADC. 

2.1. Contexto comunicacional do PEADC (atores, interações e mediações) 

Quando me refiro ao contexto comunicacional do PEADC indico os elementos que, 

ao meu ver estabelecem como tal as bases para a ocorrência das interações, as mediações e os 

atores. 

As interações resultaram em o material escrito com o qual trabalhei para evocar e 

classificar os temas, que irão, em certa medida, modular, esta pesquisa. No Módulo I do 

PEADC, estas interações ganharam significância com as postagens feitas pelos Atores 

(Usuários - Alunos, Moderador - Monitora/Coordenação, Docente - Professor). As postagens 

foram feitas por escrito e tinham como conteúdo, principalmente, apontamentos e impressões 

sobre as temáticas e obras obrigatórias para leitura na Unidade. Ao passar da unidade e com o 

desdobramento das interações os tópicos vão sendo populados com postagens que trazem 

mais e mais elementos externos e da vivência cotidiana de cada aluno dentro da temática pré 

estabelecida pela coordenação. Culminando em postagens que tem uma relação mais 

terciárias com as temáticas da unidade, mas que se relacionam justamente com o ato de postar 
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naquela unidade, seja para elogiar, seja para comentar, ou reclamar de uma determinada 

postagem. 

Antes de continuar é necessário ressaltar que a palavra Atores utilizada no contexto do 

parágrafo acima não me parece ser a mais adequada. Uma ideia de interagente (RECUERO, 

2012) parece se firmar melhor com uma ideia mais restritiva de participantes da interação 

direta do fórum. Coloco essa observação, pois a noção de ator que desejo trabalhar neste 

capítulo é uma conceituação mais abrangente, que conseguir englobar todos os elementos - 

atores - que estão - mesmo que não estejam tão aparentes - no contexto interacional do fórum 

(como é o caso da coordenação e do próprio fórum).    

2.2. Problematização do termo Ator 

O termo Ator que gostaria de utilizar neste trabalho é proveniente da obra de Bruno 

Latour, especialmente da Teoria Ator-Rede (Actor-Network Theory). Nesta teoria Latour, 

Michel Callon, John Law e outros, porém me concentrarei na contribuição de Latour, tentam 

apreender, nas palavras do mesmo, a “essência” das relações sociais. Eles o fazem propondo 

uma nova visão topológica da tessitura social, através das networks (redes)
7
. ” Conforme 

menciona Latour, o que o autor deseja é sair de uma metáfora de sociedade em “termos de 

superfícies - bidimensional - ou esferas - tridimensional” ou mesmo os chamados “building 

blocks” que levam metáfora do edifício. Com a referida ideia topológica, plana e plena de 

superfície, o autor nos convida a “pensar em termos de nodos que contém tantas dimensões 

quanto eles têm conexões. ”
8
 Ou seja, Latour procura “remontar teoria social através de 

redes”
9
 e especialmente através dos movimentos destas redes, e derrubar a ideia de edifício 

que a sociedade traz, projetando em planos com toda sua irregularidade. 

Esse conceito de ator-rede busca abranger o jogo circulante, irregular e interacional 

que são os contextos interacionais constituídos pelos próprios atores em suas movimentações. 

Deste modo, dá destaque ao caráter transitivo e interconectado das relações sociais e seus 

agentes, de tal maneira que atores são conduzidos a lidar com a complexidade e o caos do 

mundo social bem como seus construtos de ordem. E assim o fazem não através de 

hierarquia, planificação e binarismo, mas de uma visão multifacetada, radial e dinâmica. 

                                                
7
 “A palavra rede provém da “palavra “réseau” utilizada primeiramente por Diderot para descrever matéria e 

corpos buscando evitar a divisão cartesiana de matéria e espírito”. (LATOUR, 1996; tradução pessoal) - 

Original: “The word “réseau” was used from the beginning by Diderot to describe matter and bodies in order to 

avoid the Cartesian divide between matter and spirit.”  
8
 “(...) terms of surfaces - two dimension- or spheres -three dimension- one is asked to think in terms of nodes 

that have as many dimensions as they have connections.” (Ibid. ; Tradução pessoal) 
9
 “(...) to rebuild social theory out of networks” (Ibid. ; Tradução Pessoal) 
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Neste contexto Latouriano, o conceito de Ator funciona de uma maneira diferente da 

ideia da sociologia clássica do que é um Ator Social, em dois pontos fundamentais. O 

primeiro é que o francês evita restringir o termo a uma visão individualizante e 

antropocêntrica. Latour aponta no texto “On actor-network theory. A few clarifications plus 

more than a few complications” que a teoria ator-rede “não se limita a atores humanos 

individuais, porém estende a palavra ator - ou actante - à não-humanos e à entidades não 

individuais. ”
10

 (LATOUR, 1996:2) (T.P.). Englobando nessa conceituação máquinas, 

organizações, indivíduos, entre outros. O autor considera o termo actante como um termo 

também, senão mais, apropriado.  

No caso dos fóruns PEADC temos como atores sociais: organizações como a 

coordenação, “máquinas” como o fórum, indivíduos como os docentes, discentes e 

monitores. 

Santaella e Cardoso (2015) ao analisar o termo actante no trabalho de Latour, 

primeiro nos demonstram a força desta conceituação dada por Algirdas Julius Greimas. 

Segundo os autores a noção de actante em Greimas pode ser entendida como aquele que 

“articula o enunciado elementar em funções (tais como sujeito; objeto; predicado) ”. 

(GREIMAS e COURTES, 2008:21 apud. SANTAELLA e CARDOSO, 2015:170) podendo 

ser este articulador qualquer elemento da narrativa, desde que esteja de acordo com “a 

construção do texto e [que funcione] a partir da relação com o contexto com o qual se insere.” 

(SANTAELLA e CARDOSO, 2015:170). 

Assim posto no pensamento de Santaella e Cardoso, o actante em Latour vai “se 

referir a um achatamento das classes epistemológicas modernas (sujeito/objeto, 

sociedade/natureza)”. (ibid.:171) trazendo, como disse acima, um nova visão do social que se 

dissocia a ideia da sociologia clássica de ator social.  

Portanto Latour vai resgatar o conceito de actante, e considerá-lo um conceito mais 

apropriado do que o conceito de ator. Pois este conceito da semiologia abre espaço para que 

qualquer interagente, mesmo que não-humano ou não-individual, possa ser um actante.  

O segundo ponto fundamental de diferença da ideia de Ator Social latouriana em 

comparação da sociologia clássica, está em uma mudança de perspectiva do que é relevante 

no ator. Enquanto na sociologia clássica o ponto vital da discussão está voltado em como o 

ator age. Para Latour o ponto principal se encontra nas movimentações das redes por outros 

Atores - ou Actantes - são elas que garantem aos atuantes suas ações, e são mais relevantes do 

                                                
10

 “[...] it does not limit itself to human individual actors but extend the word actor -or actant- to non-human, 

non individual entities.” (Latour, 1996:2) 
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que as ações que eles, necessariamente, farão. Neste momento, o autor reforça sua ideia de 

não ser necessário contrapor agência/estrutura, porém destacar as circulações e 

entrelaçamentos que dão verdadeiramente as condições para agir. Mais do que apontar a 

influência de uma grande estrutura coercitiva em interagentes, ou de uma demanda do âmago 

de um determinado indivíduo. Pode ser tudo isso ao mesmo tempo, perpassado, por exemplo, 

pela ação e mediação de uma “máquina”.  

“Actancialidade - Actantiality- não é o que um ator faz [...] mas o que 

proporciona aos actantes suas ações, com sua subjetividade, com sua 

intencionalidade, com sua moralidade. Quando você se mistura com esta 

entidade circulante - circulating entity - [que não é agência nem estrutura, 

mas um movimento em rede atravessa pelas as redes], logo você está 

parcialmente provido com consciência, subjetividade, actorialidade - 

actotiality- ,etc. Não há razão para alternar entre uma concepção de ordem 

social proveniente de uma sociedade e outra concepção obtida da 

composição estocástica de átomos individuais. Se tornar um ator é uma 

conquista local tão relevante quanto obter uma estrutura ‘total’. [...] não há 

nada especialmente local, e nada especialmente humano, em um encontro 

intersubjetivo local. Eu propus ‘interobjetividade’ como uma maneira de 

nomear a nova posição do ator. (LATOUR, 1999:18). ”
11

 

Esse deslocamento de visão tanto do que é considerado um ator quanto do que deve 

ser observado acerca do mesmo, é permeada para a ideia do que é ação. Para o autor a “ação 

não é uma propriedade dos humanos, mas de uma associação de actantes”. (LATOUR, 

1994a:35 apud. SANTAELLA e CARDOSO, 2015:171). Eis, aqui, uma boa síntese sobre 

essa ideia de ação e de suas ideias sobre a questão dos atores bem como um bom ponto de 

ligação para seu pensamento acerca de mediação, em especial, sua ideia de mediação técnica 

que será abordada mais abaixo. 

2.3. De mediadores à Mediatores
12

 - Reflexões acerca da mediação 

Ao pesquisar sobre mediação para este trabalho me deparei com um conceito muito 

complicado de se precisar por seu vários significados e diversas atribuições que foram 

elaboradas e reelaboradas ao longo dos anos e das diversas disciplinas em que foi 

implementada. 

Obviamente todas essas conceituações não serão aqui trabalhadas, mas planejo iniciar 

uma discussão que permita evocar consensos e contendas necessários para serem utilizados 

como parâmetro do que seja mediação neste nosso cenário. Para isso, me utilizarei do 

                                                
11

 “Actantiality is not what an actor does [...] but what provides actants with their actions, with their subjectivity, with their 

intentionality, with their morality. When you hook up with this circulating entity [que não é agência nem estrutura, mas um 

movimento em rede que atravessa pelas redes], then you are partially provided with consciousness, subjectivity, actoriality, 

etc. There is no reason to alternate between a conception of social order as made of a Society and another one obtained from 

the stochastic composition of individual atoms. To become an actor is as much a local achievement as obtaining a 'total' 

structure. [...] there is nothing especially local, and nothing especially human, in a local intersubjective encounter. I have 

proposed 'interobjectivity' as a way of phrasing the new position of the actor (Latour, 1999:18 - T.P).”  

 
12

 Conceito pré-estabelecido por SANTOS, Laudemir na Reunião do LEECCC. 
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trabalho do autor Marciel Consani. Em sua tese “Mediação Tecnológica na Educação: 

Conceitos e Aplicações. ” o autor dedica seu segundo capítulo a definir uma interpretação 

específica de mediação proveniente da comunicação, marcando a trajetória do conceito de sua 

origem filosófica, passando por seu uso sociológico até chegar a conceituação de Martín-

Barbero e seus comentadores. Busco pegar uma “carona” nessa trajetória do conceito de 

mediação organizada por Consani, e finalizar este item trabalhando o conceito de mediação 

em Martín-Barbero - e alguns de seus comentadores -  e do já citado Bruno Latour.  

2.3.1. Mediação na Filosofia 

O início da jornada de Consani para encontrar sua definição de mediação é com o 

conceito de “termo médio” de Aristóteles. Nele o filósofo trata a mediação como a união da 

premissa à conclusão de um raciocínio. “Segundo Santos (1988), a verdadeira contribuição de 

Aristóteles para o conceito de mediação é a ideia metafísica de que ela é necessária para levar 

o ser a perfeição, passando da potência para o ato. ” (CONSANI, 2008:82) Até então me 

parece que a mediação é entendida como o “entre”, o “meio” dos processos, que os torna 

possíveis, seja esse processo ser o raciocínio ou uma ação, ou a relação entre abstrato e 

concreto. 

O próximo grande paradigma colocado pelo autor da tese provém de Hegel. O célebre 

filósofo trabalha a mediação no decorrer de suas obras, e apesar do termo ir se mutando com 

o passar de sua carreira, o objetivo do autor é analisar a nossa relação com a realidade. Em 

especial Consani vai chamar atenção para a ideia de “conhecimento mediato/imediato da 

realidade” (ibid.:84) (sendo a ideia de mediato uma tradução feita por Consani).  

Para Hegel um conhecimento não-mediato sobre a realidade seria uma instância 

superior de conhecimento, todavia não é uma instância viável de se apreender, pois a 

mediação é necessária para se entrar em contato com “a conexão racional das coisas com o 

Todo” (MORAS e TERRICABAS apud. CONSANI, 2008: 85). Deste modo a mediação 

“surge como uma operação necessária à materialização filosófica, não só para a compreensão, 

mas também (ou principalmente) a intervenção sobre a realidade. ” (CONSANI, 2008:85).  

Hegel se afasta de uma tese empirista, e coloca como impossível uma apreensão direta da 

realidade, há sempre de haver algum tipo de mediação, pois só com ela conseguimos não só 

aprender sobre, mas também interagir com a realidade. A mediação é reconhecida 

posteriormente como uma “mediação dialética” (ibid.:86), ou seja, o autor reconhece a 

relação dialética como mediação. 

Consani então demarca a consolidação do termo com as três possibilidades de 

mediação descritas por Hegel, sendo elas: a mediação física “necessária, por exemplo, para 
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entender como um broto se torna em árvore por meio de um processo de crescimento” 

(ibid.); a mediação epistêmica “[...] o reconhecimento da própria existência 

(autoconhecimento), ato que se realiza por meio da educação ou da reflexão filosófica”. 

(ibid.); mediação lógica que surge a partir do “silogismo”: “o ser Puro é imediato, mas a 

essência é mediatizada por um processo lógico” (INWOOD, 1993:217 apud. CONSANI, 

2008:86). 

Esse caráter dialético e transformador da mediação em Hegel são contribuições 

fundamentais, que são reavaliadas no trabalho de Marx acerca da mediação. O autor vai 

trabalhar em cima das ideias de Hegel colocando o trabalho como o mediador entre o homem 

e a natureza. “[...] ainda que Marx não tenha se ocupado em fixar as diferenças entre 

casualidade e mediação, emprega claramente a mediação nos momentos decisivos: assim o 

trabalho é o mediador por excelência. ” (SANTO, 1988:598 apud. CONSANI, 2008:87).  

Nessa mediação do trabalho há uma tríade de elementos sempre presentes: “matéria-prima - 

trabalho mediado - produto.” (ibid.) O ponto é que Marx busca aproximar ainda mais a noção 

de mediação a uma “dimensão humana, real e não-idealista” (CONSANI, p. 87) buscando 

evocar o conceito a partir da concretude. 

O que gostaria de apontar com esse passeio pelo conceito de mediação na filosofia são 

os pontos onde os pensamentos se encontram e, ao meu ver, os principais pontos de 

convergência são: a busca da apreensão da realidade através da mediação, a mediação sendo 

empregada como um processo fundamental, e principalmente, transformador e da mediação 

ser sempre meio. Porém quando cito a palavra meio, falo no sentido do entre, de algo que está 

entre um começo e um fim. Seja este começo a abstração indo para a concretude, ou vice-

versa, podendo também ser a matéria-prima se tornando produto, um indivíduo se tornando 

consciente. A mediação está sempre no meio destes processos, ela os atravessa e é 

atravessada pelos outros processos que tornam possível o processo original. 

2.3.2. Mediação na Comunicação 

Após apresentar esse panorama da mediação na filosofia Consani aborda, enfim, o 

conceito na área da comunicação, em especial na tradição espanhola sobre o tema 

capitaneados pelos teóricos Martín Serrano e Jesús Martín-Barbero, ambos com contribuições 

robustas sobre a mediação em uma perspectiva mais voltada aos meios de comunicação. 

2.3.2.1. Mediação em Serrano 

Serrano divide define primordialmente a mediação como “a atividade de controle 

social que impõe limites ao que poderia ser dito (às maneiras de dizê-lo) por meio de um 

sistema de ordens.” (SERRANO, 1986:733 apud CONSANI, 2008:90). Conforme Consani 
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aponta, o espanhol vai estabelecer um paralelo entre essa definição e um sistema de códigos, 

para Serrano “um modelo de mediação é um código sob um duplo ponto de vista” (ibid.).  

Agora, levando em conta as múltiplas abordagens realizadas para o conceito de 

mediação, gostaria de destacar, que, o primeiro lado deste duplo ponto de vista é observar 

este modelo como um sistema codificante equivalente a uma “estrutura”, ou seja “modelos 

que permitem massificar a diversidade do acontecer de um ponto de vista sociocultural 

compartilhado a priori pelo emissor e pelo receptor. ” (ibid.) De certa maneira, este ponto de 

vista se refere a uma padronização de determinado conteúdo dentro de um modelo específico 

de forma a se tornar reconhecível a um público geral. 

O segundo ponto de vista insere este modelo como elemento coercitivo equivalente a 

“ideologia”, isto é, parâmetros que determinam critérios de verdade “que servem para corrigir 

os desvios do conhecimento e do comportamento com relação a um único propósito 

prefixado. ” (ibid.) 

Essas definições de Serrano acerca do conceito demonstram bem o foco do autor em 

meios de comunicação de massa pré-internet e cultura digital, onde o modelo de mediação 

serviria como um padronizador e normatizador de conteúdo para uma determinada visão de 

mundo, focalizando e restringindo o caráter de uma obra. De certa maneira a mediação 

continua sendo um processo transformador e que modifica seus elementos, em prol dessa 

massificação da forma e uniformidade ideológica.  

Apesar desta achar essa interpretação muito mais adequada para se referir a meios de 

comunicação ou produtos culturais de massa, e francamente, achar muito restritivo tratar 

mediação como “um sistema que objetiva instituir um modelo de ordem” (Ibid.), abordando o 

conceito somente em uma perspectiva autoritária. Vejo essa como uma das possíveis facetas 

da mediação. Este caráter planificador e coercitivo se encontra presente em ao menos um dos 

mediatores do PEADC - a coordenação para ser mais exato, apesar de sua influência irradiar 

nos outros mediatores. Além disso, essa ideia de uniformidade de ideologias deve ser um dos 

pontos a serem discutidos. Pois apesar de parecer que os atores terem essa convergência no 

fórum, não parece ser algo imposto, mas um consenso na ideologia educacional deles. Existe 

a possibilidade dessa ideia de convergência ideológica não pode passar de uma impressão, 

mas essa é uma discussão mais para frente. 

2.3.2.2. Mediação em Martín-Barbero 

Martín-Barbero é o grande nome da teoria das mediações. Sua ideia do conceito tem 

uma abordagem mais ampla e interdisciplinar, partindo de conceitos como meio de 

comunicação e tecnologia. Como Consani coloca a grande contribuição do autor não é tanto 
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na confecção de um conceito fechado de mediação, mas sim de mapear os locais que as 

mediações ocupam dentro do “sistema de produção cultural”. 

“O que busco com esse mapa é reconhecer que os meios de 

comunicação constituem hoje espaços-chave de condensação e 

intersecção de múltiplas redes de poder e de produção cultural, mas 

também alertar, ao mesmo tempo, contra o pensamento único que 

legitima a idéia de que a tecnologia é hoje o ‘grande mediador’ entre 

as pessoas e o mundo, quando o que a tecnologia media hoje, de 

modo mais intenso e acelerado, é a transformação da sociedade em 

mercado e deste principal agenciador mundialização.” (MARTÍN-

BARBERO, 2003:20 apud. CONSANI, 2008:95). 

O primeiro ponto que gostaria de destacar nesta citação de Barbero é o esforço do 

autor de montar um mapa para reconhecer os locais onde as mediações geram os nodos das 

redes de poder e produção cultural. Essa abordagem indica uma preocupação do autor com 

como a comunicação é atravessada pelas mediações, ao meu ver um desvio de perspectiva 

análogo ao de Latour, na sua teoria ator-rede, onde o autor se foca mais no como essas 

relações da mediação irão funcionar em relação a rede estudada, garantindo uma perspectiva 

que leva em conta o contexto e os fluxos que geram a rede. Essa perspectiva se afasta de uma 

lógica dualista, até então a mais comum nos estudos da mediação e também nos estudos da 

comunicação. Especialmente a ideia da relação de meio de comunicação e público ser uma 

relação de estrutura coercitiva vs. um público passivo. 

“A comunicação vista somente como dominação perpetuada através 

do controle social que exercem os meios massivos não permite 

entender a outra parte do problema, a que remete à cumplicidade 

dos receptores que aceitam esse estado de influência externa 

opressora. O entendimento do que sucede no outro extremo, onde se 

localizam os sujeitos que permitem a entrada dos efeitos dos meios 

massivos, constitui um campo de reflexão e de estudo para este 

investigador(...)”. (BARBA, 1992:83 apud. CONSANI, 2008:96 - 

tradução de Consani). 
O segundo ponto da argumentação é o papel da tecnologia. Barbero crítica uma 

narrativa que traz a tecnologia como uma mediadora, e em certa medida catalisadora, da já 

citada relação entre os indivíduos e o mundo, apontando a tecnologia com esse papel de 

maneira muito mais relevante, em um movimento de transformação da sociedade em 

mercado. Apesar de muito da obra de Martín-Barbero se encontrar antes do surgimento da 

internet e da implosão da cultura digital. Este movimento vem sendo cada vez mais presente, 

com o mercado e seus modelos de pensamento irradiando em cada vez mais aspectos da vida 

dos indivíduos. 

Na perspectiva de mediação de Barbero novamente esbarramos na questão da 

apreensão do conhecimento, porém desta vez em uma perspectiva comunicacional. Se 

Serrano buscava “construir uma epistemologia própria para a Comunicação” (Consani:97),  
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Barbero não deseja isolar a sua perspectiva a somente um campo, fazer isto é limitar o que 

são as mediações e os entrelaçamentos, costuras e movimentos que a constituem.  

Ao falar da teoria de mediação de Martín-Barbero, Orozco Gómes (1997), afirma que 

“no caso da comunicação, entre o tradicional emissor-meio-mensagem-receptor, não há uma 

relação direta, senão que toda relação é mediada. ” Já vimos essa realização, brevemente, no 

campo da filosofia na discussão sobre a apreensão das essências e da realidade em Hegel. 

Discussão aqui atualizada na comunicação colocando como impossível uma relação direta 

entre os componentes. Haverá sempre elementos de mediação atravessando esta relação. 

“Entender, assim, como mediada esta relação, torna importante ver os contextos nos quais se 

dão essas relações e não só as relações mesmas. ”. Esta sendo a mudança de perspectivas 

acerca da mediação que difere os trabalhos de Martín-Barbero e Latour dos demais autores. 

“Ou seja, nada está conectado diretamente com nada, senão que há uma série de mediações 

que incidem e conformam a interação entre um e outro dos componentes. ” 

Orozco Gómes coloca algumas características referentes a utilização desta abordagem 

no campo da comunicação, muito relacionáveis a teoria Ator-Rede, que seriam: “a 

imprevisibilidade no desenrolar ou desenvolver um objeto de estudo”; “ necessidade de 

incorporar elementos do contexto”; “identificação das principais fontes de mediação e as 

relações entre distintos componentes no contexto referido”. (CONSANI:98).  

O autor destaca como as mais importantes práticas sociais presentes na mediação a 

socialidade, ritualidade e tecnicidade. E conforme Consani (op. cit.) aponta “de forma 

similar, o conceito de sujeito social pode, sem grande esforço, ser identificado na figura do 

mediador.”  

2.3.2.3. Amalgamação dos conceitos de Mediação com Ator Social 

Estes conceitos são chave no entrelaçamento dos conceitos da mediação e o conceito 

de ator - ou actante, no contexto da teoria Ator-rede, ou seja, muito importantes para 

compreender o contexto comunicacional do PEADC. Os três primeiros conceitos estão 

presentes nos quatro fluxos de mediações principais presentes no fórum - os fluxos de 

mediação dos alunos, da coordenação, do fórum e dos docentes e monitoria.  

Todavia a questão do sujeito social como figura do mediador pode ser mais 

complexificada, visto que a noção de sujeito social indica um antropocentrismo e um 

individualismo que não é condição sine qua non para um mediador. Este poderia tanto ser um 

sujeito, quanto uma organização, um grupo de pessoas ou mesmo plataforma digital, como é 

no case do fórum. A noção de mediador se adequaria melhor ao conceito de ator social na 
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perspectiva Latouriana, que tem uma concepção mais expansiva da possibilidade do que pode 

ser um mediador. 

A sinergia e o entrelaçamento são ideias fundamentais para se entender a concepção 

de mediação técnica de Bruno Latour. Segundo a interpretação de Santaella e Cardoso , esse 

conceito “refere-se a uma coinfluência entre homem e artefato”, portanto “[...] o conceito de 

mediação técnica, [...] vê em ambos [homens e máquinas] um par dialógico simétrico e uma 

gênese de propriedades novas, dadas pela conjunção homem-máquina.” (2015)  

Nessa perspectiva vemos uma relação correlacional entre homem e artefato, sendo 

essa relação de agentes com igual importância, sem pender para determinismos da técnica 

sobre o humano, ou vice-versa. Sendo essa “coinfluência” ponto de mudança em ambos os 

actantes, que a partir deste encontro, garantem a capacidade de realizar determinada ação, 

que não poderia ser feita, ao menos, de modo tão eficiente sem esta “coinflência”. 

A ideia de mediação em Latour está fortemente ligada a ideia de tradução, segundo o 

autor a tradução seria um “deslocamento, deslize, invenção, mediação, a criação de uma 

conexão que não existia antes e que, em algum grau, modifica os dois elementos ou agentes.” 

(LATOUR, 1999a:32 apud SANTAELLA e CARDOSO, 2015:170) Para Santaella e 

Cardoso, como a tradução seria este processo de “modificação mútua de dois agentes”, logo a 

mediação seria “entendida como o produto de uma associação, influência mútua entre homem 

e artefato. ” (2015).  

Concordo que a mediação seria este produto de uma associação de influência mútua, 

afinal cada um dos elementos darão as condições, as limitações e garantiram o sentido do 

produto que sairá desta junção. Porém devo ressaltar que essa questão da mediação não se 

restringe às relações homem-artefato ou homem-máquina, é uma questão que toca às relações 

entre quaisquer actantes, incluindo estes. Claro que esse foco na relação homem-artefato está 

relacionado mais a um recorte metodológico e a uma melhor exemplificação do conceito, 

porém é sempre bom frisar. 

Este entrelaçamento dos conceitos da mediação e de ator social exposto no início 

deste subitem culmina na amalgamação destes conceitos gerando o termo Mediator. 

De volta a uma análise mais precisa da obra de Latour, em especial, após a 

intervenção mencionada, enxerguei possível uma tal fusão justamente porque estes dois 

conceitos se referem a conexão, ao entrelaçamento de grupos de actantes, que criam algo que 

não poderia ser feito sem a ligação de um ao outro, mesmo que essa ação resulte em 

condições para ação de outro actante. Ao meu ver, a proposta de visão topográfica que é a 

teoria ator-rede (explicado no 2° item) combina em diversos pontos com a teoria das 
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mediações de Martín-Barbero, que também tem pretensões de trazer aos estudos 

comunicacionais um mapa topográfico. A visão de Barbero de observar os movimentos 

culturais através das dinâmicas de mediação também busca observar esta temática através de 

uma visão multifacetada que leva em conta o caráter dinâmico da realidade. Além disso a 

ideia de mediador como um ator social - ou actante - em Latour parece se enquadrar melhor 

com a noção de mediação de Barbero do que a interpretação de Consani do mediador ser 

sujeito social.  

 

2.4. As Dinâmicas de Mediação do Fórum 

Dentro do fórum encontramos quatro dinâmicas de mediação proveniente dos quatro 

grupos de atores presentes no fórum - os alunos, a coordenação, a plataforma (moodle) e os 

professores.  

Apesar de todos esses conjuntos de atores estejam todos trabalhando para tornar a sala 

de virtual a melhor experiência educacional possível cada conjunto o faz de uma maneira 

própria. Os alunos, com seu background profissional de professores que trabalham com 

educação a distância, sendo eles profissionais da FRM
13

 - responsável pelo financiamento do 

projeto. – Isto gera neles uma relação com o fórum que tenta espelhar suas expectativas e 

concepções sobre um ambiente de ensino à distância ideal, junto a suas experiências com este 

tipo de ambiente educacional, mesclado com uma noção de obrigação institucional. 

A coordenação e as instituições formadoras do curso que utilizam de mecanismos 

coercitivos para assegurar a sua visão e planejamento sobre o projeto e que o nível de 

investimento dos alunos se mantenha aceitável. 

Os docentes e monitora que, em especial, possui a função de motivar e orientar os 

discentes, fundamental para garantir a dedicação e o investimento dos alunos, além de 

materializar as demandas da coordenação. 

E o moodle/fórum que media as relações através de sua forma única de proporcionar 

interações, através de suas ferramentas disponibilizadas e suas limitações que irão definir que 

interações serão possíveis e quais serão adequadas. Sendo a própria plataforma personalizada 

pela coordenação de acordo com as demandas emanadas do contexto dos outros grupos de 

atores e da própria demanda que um projeto como este exige.  

 

 

                                                
13

 Fundação Roberto Marinho 
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2.4.1. Mediação dos alunos 

Os alunos têm a dinâmica de agência mais direta, eles são os indivíduos que agem 

diretamente na narrativa do fórum, são os interagentes, ou os entes que fazem a interação em 

conjunto aos atores da docência. Eles dão sentido e influenciam através do uso e de suas 

necessidades as dinâmicas da máquina e da coordenação. 

Durante o processo de observação das interações do PEADC percebi uma 

característica do fórum que inicialmente considerei uma relação de sociabilidade, a 

solidariedade intelectual. Após reflexão percebi que essa característica parecia sempre 

presente como uma motivadora da participação dos atores (em especial os alunos), uma 

espécie de “espírito” do fórum. Pois vejo em todos os participantes a intencionalidade de 

formar um ambiente de desenvolvimento intelectual, através do debate, das pontuações e do 

consenso para formar conceitos, tudo voltado para a melhor compreensão do tema proposto. 

Proponho este papel, a solidariedade intelectual baseado no conceito de emoção e a 

sua influência nas ações dos atores em Maturana, especificamente no livro Emoções e 

linguagem na educação e na política, “as emoções não são o que correntemente chamamos de 

sentimento (...) o que conotamos quando falamos de emoções são disposições corporais 

dinâmicas que definem os diferentes domínios de ação em que nos movemos.” 

(MATURANA, 2009 p. 15), ou seja, é a partir da emoção que o ator age, mesmo quando 

acredita que está agindo a partir de um domínio da razão.  

Para Maturana, o amor é a emoção que agencia as relações sociais, porém não o amor 

no sentido mais comum, com uma conceituação ligada ao romantismo, “a palavra amor foi 

desvirtuada, e a emoção que ela conota perdeu sua vitalidade (...) o amor é o fundamento do 

social (...) é a emoção que constitui o domínio de condutas em que se dá a operacionalidade 

da aceitação do outro como legítimo outro na convivência.” (ibid. p. 23). Seguindo essa 

perspectiva, o amor é uma emoção presente no fórum, pois vemos essa relação de 

reconhecimento e respeito ao outro, especialmente no trato entre alunos. Todavia por conta 

da particularidade de ser um fórum de professores, onde os atores (os alunos, os docentes, a 

coordenação do curso e a própria plataforma do fórum) estão imersos nesta discussão sobre o 

ambiente comunicativo e se esforçam para que este seja um ambiente ideal para o 

aprendizado, encontro esse aspecto da solidariedade intelectual, como uma das principais 

emoções, o domínio de ação que as pessoas se baseiam quando agem especificamente no 

fórum. “não há ação humana sem uma emoção que a estabeleça como tal e a torne possível 

como ato.” (Ibid. p.22). 
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Com isto, os alunos estabelecem, inicialmente, suas interações individualmente com 

suas pontuações sobre as temáticas propostas pelos docentes, porém após o fórum se tornar 

gradativamente polissêmico, mais e mais se via as concordâncias nas falas, as 

complementações e usos de conceitos dos colegas dentro da narrativa de cada ator. O fórum 

acabara de se tornar um espaço de cumplicidade intelectual. 

Essa cumplicidade gera uma dinâmica de mediação entre os próprios alunos. Onde os 

mesmos utilizam da sua agência como atores para intervir, geralmente positivamente, nas 

interações dos seus pares. 

2 (K.L) - “Fantástico A. Z.. Grandes reflexões!!!!” (Unidade III) 

7 (A.T.) - “Boa noite meninas, essa semana realmente foi muito difícil, mas 

estou por aqui, concluindo minhas leituras e tentando contribuir de alguma 

forma aqui no nosso fórum. A. C. A. e A. Z. , A. A., K. L., N. U. e M. 

(Monitora), obrigado pelas excelentes contribuições. (...)” (Unidade IV) 

6 (A.Z.) - “A. T.  e meninas que bom está sendo participar com vocês deste 

fórum!” (Unidade II) 

Mesmo que exista a presença de uma figura para isso - a monitora. Os próprios alunos 

com seu modo de interagir interligado, acabam por sempre comentar e elaborar um discurso 

em cima da argumentação do outro. 

1 (A.C.A.) - “Adorei a colocação da A. B. que trouxe a contribuição do 

livro "Metamorfose" de Kafta, me faz pensar nessa condição de 

Vagabundos e Turistas no nosso cotidiano, nas relações estabelecidas em 

casa e na rua, utilizando o conceito do Da Mata e outras literaturas que 

versam sobre: a civilização, os silêncios, mobilidade dos sujeitos, entre 

outros.  

(...) Quando K. L. traz a metáfora da máscara, penso que cada um deverá 

usar a máscara que mais reproduza a sua própria história, e que a cada 

fusão a identidade se expresse multipla e diversa quanto forem os seus 

encontros. E só é possível se não existir a inferioridade, isso é possível? As 

imagens apresentadas pela A. Z., numa educação bancária na competição e 

negação do outro, o que ganho com isso? Muitas vozes e muitos silêncios, 

muitos turistas e vagabundos, muitas civilizados e selvagens, a 

interdependência desses sujeitos em suas relações, trazidos por N. U., a 

existência de um depende do outro. E nós vagamos pelas diversas, 

dependendo do outro que está a minha frente, e como quebrar essa 

dialética? Como avançar ao castelo, não virar inseto e viver num mundo 

civilizatório, diante de tantas máscaras, vozes e silêncios? Nem é tudo é o 

que parece ser, lembro do filme ‘Anjo Exterminador’.” (Unidade III) 

2 (K. L.) - “Seria para este autor, no lugar, local, periferia, a única 

possibilidade de resistência aos processos que A. A. descreveu de 

perversidade da globalização e do mundo atual. Mais uma vez, é necessário 

lembrar o homem como sujeito de todo este processo. 

Não podemos negar o avanço tecnológico e comunicacional. Podemos sim, 

fazer melhor uso deles, valorizando produções ditas “populares”, dando 

uma possibilidade real e efetiva ao processo de comunicação, tendo muita 

consciência de que vozes estão falando, sobre o quê estão falando e para 

quem estão falando. É um grande desafio sim, pois significa, por exemplo, 

junto aos nossos alunos, levá-los a pensar numa nova ordem mundial de 

relacionamento do global com o local. 

Como nos diz A. Z., é uma questão de “possibilidades”. De busca da 

valorização de uma interculturalidade, dentro de um “novo espaço 

geográfico”. Vendo o link que o R. [um aluno de outra turma] socializou, 
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com o Sr Dowe, me veio logo em mente que esta voz tão sábia e repleta de 

emoção e verdade, poderia estar silenciada, diante da força de um 

hegemônico canal de comunicação. Mas ele faz questão de registrar toda 

indignação e sentida no seu corpo (sua imagem corporal) e nas suas 

palavras, muitas vezes, dizendo que queria ser ouvido e ainda com uma fala 

brilhante, onde ele registra que “a mobilização não é uma desordem, mas 

NATUREZA DO MOMENTO HISTÓRICO”.  Não adiantou a repórter 

querer direcionar sua fala e seu pensamento, pois ele desmentia e fortalecia 

o seu entendimento e a mensagem que queria passar.  E, graças à rede 

social, tivemos (os que podem ter, concordo com isso) acesso a este 

depoimento, que nos ajuda a refletir sobre toda tirania exercida pelos 

grandes centros. 

Acredito que este depoimento ilustra muito bem o que Milton Santos 

chama de mudança silenciosa. Vemos por exemplo ainda, uma 

homogeneização da cultura de massa sob a dita popular, mas também já 

verificamos reações desta cultura mediante esta hegemonia (o exemplo que 

A. Z. nos trouxe). Não nos silenciamos apenas. Estamos vivendo sim um 

momento histórico.  Nós, que somos e convivemos, por exemplo, com 

pessoas das regiões menos “centralizadas” deste país, (Norte e Nordeste), 

estamos vendo um crescimento na autoestima destes povos, uma maior 

valorização de sua identidade regional e local, uma maior valorização 

cultural. E devemos lembrar que, para que um povo almeje mudanças e 

valorização, o primeiro passo é se reconhecer enquanto cultura, na relação 

com outros.” (Unidade V) 

Além disso, os alunos trazem experiências e particularidades culturais que 

influenciam nos fluxos interacionais do fórum. 

6 - (A. Z.) “Olá, boa tarde a tod@s! 

Acabo de ler um apontamento trazido por A. A. e reforçado por M. 

(Monitora), que me mobiliza para a escrita deste relato. 

Trata-se do que M. destaca sobre ‘o que nos conduz a relativizarmos as 

ideias para o pensar antropológico.’ 

Ontem escutei algumas palavras que me fizeram realizar imediatas 

reflexões e relativizações sobre o nosso tema em discussão (a metáfora de 

Turista e Vagabundos elaborada por Zygmunt Bauman) 

Antes apresento, o mais brevemente possível, o autor dessas palavras: 

Francisco Brennand é um artista pernambucano que tem hoje 84 anos idade 

e encontra-se totalmente ativo em sua criação artística. Realizou os seus 

estudos em Recife, com vários artistas consagrados da época e aos 22 anos 

de idade segue para estudar artes plásticas em Paris. (...) 

(A.Z. segue descrevendo seu encontro com o artista enquanto pontuava 

partes da narrativa com questões relativas da temática, culminando no 

seguinte parágrafo:) 

(...) Para finalizar, ressalto que o fato de negar-se como “turista” não faz 

deste artista um “vagabundo”. Pois a ele não é restringida a condição de 

mobilidade. E que, ainda que não esteja de todo localizado pelo atual 

extremo polo dos globais, frente os locais, encontra-se situado pela 

tradicional polarização que distingue e estratifica, configurando os campos 

de ação das elites ricas e das populações pobres.” (Unidade III) 

Inclusive uma dinâmica muito comum de início de tópico era uma resenha preliminar 

de K.L. com alguns apontamentos acerca dos temas e textos passados pelos docentes, sempre 

tentando extrair algum conceito-chave ou comentar em cima de alguma temática. Nos 

exemplos abaixo vemos um destes conceitos trago por K.L., o conceito de educomunicação, 

na unidade IV que junto a outras discussões povoaram a unidade referida. 
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2 - (K. L.) - “Para começar este fórum e as discussões que tenho certeza 

serão riquíssimas, gostaria de partihar com vocês (antes mesmo de 

comecarmos nossas leituras) de um termo que fui apresentada pelo próprio 

professor Júlio Tavares, ainda no ano de 2004, quando nos preparávamos 

para trabalhar a Articulação Social junto a educadores do Brasil. 

EDUCOMUNICAÇÃO. 

Júlio começa nos levando a refletir um pensamento de Paulo Freire, 

bastante conhecido, que nos diz: “Os homens se educam em comunhão, 

mediatizados pelo mundo” (Freire, 1981). Percebemos aqui e também já 

estudamos durante estas semanas, que a palavra é sim uma condição 

fundamental para a educação, e que a leitura do mundo antecede e 

acompanha a palavra. Isto é comunicação. (...) 

Educomunicação, seria portanto, a construção de ecossistemas 

comunicativos abertos, dialógicos e criativos, quebrando a hierarquia na 

distribuição do saber, reconhecendo todos no fluxo comunicacional e 

desenvolvimento o olhar criítico e cidadão dos envolvidos. Promover a 

todos o exercício da expressão e da comunicação.” (Unidade IV) 
Claro que os outros alunos traziam outros conceitos, cenários e exemplos que se 

uniam a estes e formavam um rico debate que era preservado nos fóruns.  

Monitora - “Sendo assim, vamos lá! K. L. começou com o conceito de 

Educomunicação, processo de ensino que considera a importância da 

comunicação e seus diversos meios, promovendo a interação e maior 

participação do aluno. O que este conceito tem a ver com Focault e 

Delleuze, quando estes falam de articulação e controle, respectivamente?  

Você também fala de produtos que se comunicam com diversas culturas, 

fazendo emergir vozes até então invisibilizadas, e do trabalho para 

desenvolver a capacidade de crítica do indivíduo. Mas como tais produtos 

são construídos, por quem? E que verdade reproduzem, a dos realmente 

invisibilizados? (lembram da propaganda da Brahma?). (...)” (Unidade IV) 

4 - (N. U.) -  “(...) A educomunicação é uma das linhas de pensamento , 

talvez a mais conhecida por ter sido concebida em uma das maiores 

faculdades de comunicação do país (ECA_USP), mas ainda não 

considerada pela academia como um campo de estudo, que discute a 

relação entre comunicação e educação. Outras linhas existem, com outros 

referenciais teóricos, como comunicação e educação, mídia e educação, 

informática educativa , dentre outras. Posso aqui retomar a fala da M. 

[Monitora], e da A. C., a respeito dos interditos curriculares, postos nas 

universidades assim como nas escolas. (...)” (Unidade IV) 

Desta maneira a dinâmica interacional do fórum é composta de diversas interações 

provenientes de movimentos manifestados pelos atores que se entrelaçam a uma narrativa da 

turma que denominamos da conversação do fórum. Obviamente não é uma narrativa única 

em cada unidade, não desejo passar a impressão de uma linha reta narrativa, mas de uma 

narrativa emergente
14

 que se desdobra e capilariza conforme surgem mais contribuições. 

Logo a mediação dos alunos se realiza através dessa solidariedade intelectual, onde esse 

grupo de alunos acaba por mediar uns aos outros, intervindo e auxiliando um ao outro. Tendo 

os alunos uma postura de mediação ao mesmo tempo de uma postura de interagente, os 

tornando Mediatores. 
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 Conceito proveniente de Game Design concerne à uma narrativa surgida de uma interação “espontânea” entre 

jogador, ou jogadores, e mecânicas de jogo. Gerando então situações não programadas pelos game designers, 

dando ao jogador uma experiência narrativa única, por não ser uma situação “escripitada” (com script), mas 

surgida do diálogo entre as mecânicas e a interação dos jogadores com essas dinâmicas. 
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2.4.2. Mediação da coordenação 

A coordenação do curso se apresenta como mais um conjunto de mediatores presentes 

neste ambiente comunicativo. A definição mais abrangente de Latour sobre o ator social 

permite que possamos precisar a coordenação em tal papel. Pois a coordenação se encontra 

em uma condição de ação, e de formação do ambiente comunicativo, através do seu 

entrelaçamentos e relações com as dinâmicas dos demais atores. Era necessária uma 

plataforma para personalizar e dar base digital para o curso, portanto, a coordenação, se 

relacionou com o Moodle. Seu trabalho era interdependente com o trabalho dos docentes e 

tinha na monitora a figura, principal, de relação direta com os alunos. E tinha com os alunos 

uma relação de trabalho e cobrança. Além, dos alunos, como usuários do fórum e do curso, 

darem sentido a todo esse trabalho através da sua utilização do fórum e da participação no 

curso. 

A coordenação do fórum, e a estrutura do fórum em si, tem mecanismos responsáveis 

por garantir um ambiente de aprendizagem que eles consideram ideal. Primeiramente existem 

as regras gerais de convivência, muito comuns em fóruns. Através dessas regras busca-se 

assegurar que os alunos sigam as diretrizes consideradas ideais de convivência naquele 

ambiente, resguardando seu papel de ambiente de aprendizado.  

Existem, também, mecanismos mais gerais à função de coordenação, como a 

organização das temáticas e sua escola, que vão determinar os temas escolhidos e como 

devem ser tratados, o calendário do curso, que como veremos mais à frente influência 

diretamente na temporalidade do fórum e no investimento dos alunos. Além das avaliações, 

neste caso três avaliações, a de desempenho na unidade, aferida pela monitora; a dos 

conteúdos indicados, avaliada pelos discentes e a avaliação de fim de curso, avaliada por uma 

banca. 

Seguindo ainda a linha de pensamento de Maturana, esses tipos de mecanismos são 

baseados em uma relação de resoluções de tarefas. Seu objetivo é garantir a execução do que 

é pedido independente da vontade do ator, que, para o biólogo, essa relação se encontra em 

outro domínio fora do social
15

.  Porém não irei me aprofundar na discussão do que é do 

domínio social, a questão é que a coordenação se utiliza de uma relação de poder hierárquica 

e coercitiva, para tentar gerar um espaço de respeito, discussão e saber entre os alunos. Ou 

seja, mesmo que os alunos não estivessem em um domínio de ação ligado a solidariedade 

intelectual, eles firmaram um compromisso de participar e de acrescentar a discussão. Havia 
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 Para o autor este tipo de relação não está associada a aceitação do outro, ou seja não tem o amor como 

domínio de ação, logo não é uma relação social. 
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uma dinâmica entre determinados atores (alunos) para que esse fórum fosse bem-sucedido, 

mas também havia outras dinâmicas atravessadas que garantiam que os objetivos fossem 

alcançados. 

2.4.3. Mediações dos docentes e da monitora  

Os docentes são figuras que têm uma participação direta e diminuta na interação, 

todavia seus movimentos de atuação são fundamentais para a dinâmica interacional. Afinal 

são eles em conjunto a coordenação que definem, e introduzem, as pautas e autores que serão 

discutidos naquela unidade. 

Gostaria de destacar mais neste subitem, a pessoa responsável por intervir na 

moderação da discussão e na manutenção do debate, a monitora (figura que poderia ser 

considerada análoga a do moderador em um fórum mais genérico, porém com mais 

responsabilidades). Abaixo a postagem de boas vindas da Monitora/Tutora no início da 

segunda Unidade:  

Monitora - “Prezad@s alun@s, 

Estamos abrindo nosso segundo Fórum.  Para aprimorar nossa 

comunicação, daremos algumas indicações para a forma de participar nos 

debates. Vamos lá: 

Quanto à escrita, sugerimos evitar a caixa alta, excesso de sinais de 

exclamação e abreviações, para que a mensagem chegue ao interlocutor 

harmoniosamente. Ao citar seu colega e/ou tutor, coloque o nome em 

negrito, para facilitar a leitura e destacar a pessoa citada. 

Quanto ao método de participação, propomos que comece sua intervenção 

utilizando os principais apontamentos feitos pelo professor da unidade e 

trazendo suas anotações, reflexões e observações feitas em aula. Esta é uma 

forma eficiente de lembrar o conteúdo e despertar questões a serem 

discutidas. O que desejamos é que tal exercício facilite o desenvolvimento 

do debate em torno da questão proposta, assim como auxilie na elaboração 

da Atividade final do Módulo. 

Lembramos que ao final do Fórum cada aluno deverá enviar uma síntese 

elaborada a partir de sua sistematização construída durante a semana. O 

texto deve ter no mínimo 1 lauda e no máximo 2, em formato .doc ou PDF, 

a ser postado no campo Envio da Síntese da Unidade 2 do Módulo 1, no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem. 

Ressaltamos a importância deste material para a construção do trabalho 

final de vocês. Entretanto, esta síntese não substitui a avaliação do 

Fórum. 

Esperamos que esta semana seja produtiva e aguardamos revê-los 

frequentemente no Fórum. 

Bons estudos! 

Atenciosamente, 

Tutoria” 
Ela exercia um papel pivotal de garantir que as diretrizes da coordenação fossem 

seguidas e as temáticas propostas pelos docentes fossem bem trabalhadas, sendo que ela o 

fazia dentro da dinâmica conversacional dos alunos, a tornando uma figura nodal, que 

intercala diversas dinâmicas em si. Talvez por este motivo que seus dados de pesquisa foram 

tão marcantes. 
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Somando os dados de toda o módulo, a Monitora foi a mais participativa com cerca de 

30 participações; 2 (K.L) sendo a segunda mais participativa com 26. Ela também foi a 

participante com mais A (Padrão de Emoção) Geral: 28; sendo a segunda 1 (A.C.A) com 19. 

E a com mais ocorrências de B (Relações de Sociabilidade): 182; novamente a frente da 

aluna 1 (A.C.A) com 63. 

Suas principais atividades consistiam de alimentar a discussão
16

 e motivar os alunos. 

Este tipo de postagem era tão comum em seu cotidiano que gerou dois tipos de B (relação de 

sociabilidade): B9 - Motivacional Afetiva e B10 - Motivacional Intelectual; o primeiro 

encontrado em situações onde a monitora incentivava os alunos de forma mais polida, 

geralmente com elogios: 

Monitora - “A. C. A. fez uma síntese dos dois autores, traçando os 

aspectos gerais dos textos. Muito bom! É um bom começo para os 

estudos esse resumo, já fazendo links com a aula e com sua própria 

experiência. Sugiro que o próximo passo seja desenvolver estes elementos 

fundamentais que você disse que aparecem em ambos os autores. Também 

pode destacar palavras-chaves, conceitos comuns entre eles, que tal?!” 

(Unidade I) 

“K.L., adorei o poema e é bom trazê-lo para nossa conversa. Eu destaco 

os seguintes versos: “Revela-te para que, a partir de ti/ eu possa ser e fazer 

o diferente”. Creio que estas palavras possam ser um caminho para o 

estudo dos textos de Goffman e Maturana, pois aqui está presente um ponto 

fundamental nos dois autores. ” (Unidade I) 

A última (B10) quando ela instigava os alunos seja com dicas, seja com provocações: 

Monitora - “A. T., agradeço pela dica de leitura e aproveito então, para lhe 

fazer uma proposta: que tal começar pela problematização apontada 

pela A. C., linkando com o texto da revista que diz ser essa definição 

“Geração Y” muito reducionista?! A partir dos textos propostos, 

vamos tentar construir os conceitos para depois, talvez, desconstruí-

los, tentando relacionar com o que foi trabalhado na semana anterior.” 

(Unidade II) 

Monitora -“A. T., quero ver suas questões mais exploradas! Traga suas 

impressões acerca do Pierre Lévy e, já como você mesmo sugere, aproxime 

o que tem sido discutido até aqui com a Educação Especial, de Jovens e 

Adultos, com os indígenas... quais seriam esses “novos planos de 

existência” que o ciberespaço oferece a tais grupos? ” (Unidade II) 

2.4.4. A “máquina” como atriz 

A perspectiva, até então, trabalhada de mediação e de ator social permite que o 

moodle e a plataforma que ele viabilizou em conjunto a coordenação ser considerada um 

mediator.  

A noção de uma “máquina” como atriz não é nova, Latour em vários de seus estudos 

destaca a importância de agentes não-humanos os colocando no patamar de ator. Geralmente 

máquinas eram consideradas somente ferramentas, seres sem agência, pois essa - a agência - 
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 Papel normalmente mais secundário no trabalho de moderado, geralmente intervém-se mais em infrações de 

conduta, tais infrações não foram encontradas. 
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era um elemento estritamente humano. Christine Hine, em Virtual Ethnography (2008), seu 

estudo em uma comunidade no qual o uso de comunicações eletrônicas é rotineiro, coloca 

como fundamental para sua pesquisa o pressuposto de Latour de “tratamento simétrico para 

humanos e não-humanos
17

”. Aplicando em seu trabalho a ideia da “máquina” como uma atriz 

tão relevante para a pesquisa quanto os tradicionais atores humanos, afinal ela vai estar 

dentro das dinâmicas interacionais que tornam possível aquele processo observado e aquele 

resultado obtido. No caso de Hine sem a participação da máquina não seria possível o estudo, 

muito menos, a interação entre a comunidade estudada dentro de um chat, a participação da 

máquina indica uma nova capacitação, novas possibilidades de ação para os humanos e vice-

versa.  

O mesmo ocorre com o fórum do PEADC, somente com a sua presença em conjunto 

com os demais atores que foi possível se ter um ambiente comunicacional daquela forma. O 

fórum capacitou os demais atores a terem esse contato à distância, mas não só isso, ele 

também pauta a interação com as ferramentas que possibilita e as limitações que impõe. 
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 “Latour’s exhortation for symmetrical treatment of humans and non-humans.” (HINE, 2008:14) 
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3. Capítulo 2 - A Questão pragmática da “Máquina”: Fóruns, chats e 

sites de redes sociais 

A dinâmica de mediação que o fórum contribui no PEADC é um dos pontos nodais da 

pesquisa. É o entrelaçamento das dinâmicas do fórum com as dinâmicas dos demais atores 

(docentes, discentes e coordenação) que irá garantir seu caráter mediador. Porém, já foi 

apontado a importância do como e dos processos quando falamos de mediação e de atores 

sociais. E é sobre a maneira pelo qual o fórum vai mediar e abrigar as interações do curso que 

este capítulo irá tratar.  

Para isso, utilizarei princípios da pragmática, o estudo da linguagem em seu uso. Aqui 

devotaremos atenção especial ao campo de abordagem utilizado por Francisco Yus (2011) da 

Cyberpragmática (Cyberpragmatics). A pragmática aplicada nos ambientes online. Bem 

como aos estudos do campo da comunicação sobre redes sociais e a comunicação mediada 

pelo computador (CMC), especialmente o trabalho desenvolvido por Raquel Recuero. 

3.1. Pragmática  

A pragmática é proveniente do campo de estudos da linguística, onde figura em 

conjunto a semântica como parte dos estudos do significado. Esse tipo de divisão do campo 

linguístico surge do trabalho de Ferdinand de Saussure, que em seus trabalhos coloca a língua 

como uma relação simbólica que se estabelece entre pensamento e sons/gestos. A língua 

formata tanto pensamento quanto som/gesto e gera, um significado e um significante, sendo 

estes os dois pólos do signo linguístico (VIOTTI, 2008).  

Enquanto a semântica vai examinar “os signos linguísticos em sua relação com os 

objetos que designam ou a que se referem” (MARCONDES, 2000 p.39). A pragmática vai 

analisar o significado através de seu uso em interações comunicativas, ou seja, vai considerar 

“a linguagem em seu uso concreto” (ibid.). A partir deste campo podemos considerar a 

importância da interação do sujeito com seus interlocutores, com o ambiente a sua volta e 

demais informações contextuais como primordiais para fundamentar e gerar a interpretação 

acerca do significado dos signos comunicados nas interações. Segundo Charles Morris (1938) 

a pragmática seria “o estudo das relações dos signos com seus intérpretes”. (ibid.) 

Porém há outras concepções de pragmática, especialmente algumas das mais recentes 

que buscam englobar os estudos de linguagem relacionado ao seu uso na comunicação, 

particularmente correntes da filosofia da linguagem e linguística. Colocando “o uso comum e 

o uso concreto da linguagem como principal instância de investigação da linguagem, tratando 

a semântica e a sintaxe apenas como construções teóricas.” (Ibid. p.40) Segundo Marcondes é 

esta concepção de pragmática que está atrelada a trabalhos paradigmáticos como o de Gilbert 
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Ryle, J. L. Austin, os jogos de linguagem de Wittgenstein, a semiótica de Umberto Eco, entre 

outros. 

Ainda segundo Marcondes, esta concepção da pragmática influenciada pela filosofia 

da linguagem:  

“[...] trata-se de uma visão filosófica, onde o estudo da linguagem deve ser 

realizado em uma perspectiva pragmática, ou seja, enquanto prática social 

concreta, examinando portanto a constituição do significado linguístico a 

partir da interação entre falante e ouvinte, do contexto de uso, dos 

elementos socio-culturais pressupostos pelo uso, e dos objetivos efeitos e 

consequências desses usos. A pragmática não seria assim apenas um 

segmento dos estudos da linguagem, mas o seu campo privilegiado.” (ibid. 

p.40) 

Este tipo de visão analisa a linguagem com base na prática e na experiência concreta 

de uso, levando em conta todo o jogo de dinâmicas que a compõe, como explicitados na 

citação acima. Todavia apesar de outras visões acerca da pragmática não colocá-la como 

“campo privilegiado dos estudos da linguagem”, todas elas colocam a importância e 

centralidade da prática e da experiência concreta e todos os elementos que a compõe, o 

contexto de uso, os signos específicos e os interagentes que o utilizam. (MARCONDES, 

2000) 

Portanto, o campo - da pragmática - encaixa bem com a pesquisa. Afinal estou 

trabalhando com interações dentro de uma sala de aula virtual, o que é, de fato a linguagem 

colocada na prática, como forma de materializar os conceitos evocados no fluxo da 

experiência concreta. Além disso, todos elementos demarcados por Marcondes, e 

consequentemente pela tradição pragmática, como centrais nestas perspectivas são justamente 

alguns dos pontos que julgo serem fundamentais para poder entender essas dinâmicas 

interacionais. Incluindo a ideia de que “é impossível analisar a linguagem fora do contexto 

em que é interpretada e produzida”
18

 (YUS, 2011), pois essa contribuição da pragmática casa 

muito bem com as perspectivas adotadas no capítulo anterior, que são perspectivas mais 

preocupadas com o contexto, os processos e as dinâmicas que atravessam esses conceitos, e 

como essas linhas e nodos formam uma rede complexa que aqui, especificamente, chamamos 

de ambiente comunicativo. E, deste modo, analisando, seja o conceito de mediação ou de ator 

social, através da concretude das interações que eles participam. 

 

 

 

                                                
18

 “The main contribution of pragmatics is, precisely, the certainty that it is impossible to analyse language 

outside the context in which it is produced and interpreted.” (YUS, 2011:2 - tradução pessoal) 
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3.2. A Cyberpragmática de Yus 

3.2.1. Teoria da Relevância em Yus  

A cyberpragmática é um conceito desenvolvido por Francisco Yus que, nas palavras 

do mesmo, “busca aplicar a pragmática as interações de usuários da Internet, especialmente 

pragmática cognitiva e, dentro dela, teoria da relevância.”
19

. (YUS, 2011)  

É necessário referenciar qual tipo de abordagem da pragmática o autor se baseia. 

Afinal, como o próprio coloca em seu texto, existem diversas produções que buscaram definir 

o que seria a pragmática, entretanto nenhum trabalho se tornou o grande trabalho 

paradigmático.  

O principal ponto referencial teórico de Yus é a Teoria da Relevância (Relevance 

Theory) que fora elaborada por Dan Sperber e Deirdre Wilson. Esta teoria cria uma hipótese 

de que “stimuli (atos comunicativos verbais ou não-verbais) interpretativos são sujeitos a uma 

procura inerentemente humana à relevância na informação que processamos, um aspecto que 

está enraizado na psicologia humana.”
20

 (ibid.:3) 

Yus vai montar a sua noção de comunicação levando em consideração que a 

comunicação é um método falho e seria um equívoco não se levar em conta fenômenos como 

a interferência e a má interpretação, pois a comunicação é mais complexa do que uma 

atividade unicamente baseada em codificação-decodificação, isto é, como ela é considerada 

tradicionalmente, enquanto code model. Para Yus, o modelo mais adequado seria o modelo 

inferencial (Inferential model) de Sperber e Wilson, que não descarta o aspecto de 

codificação da comunicação, porém esse modelo desloca a codificação para os estágios 

iniciais da interpretação, e destaca a combinação desta codificação com a inferência como 

fundamental para entender enunciados. 

“Para resumir, meu tipo de interpretação de enunciados, tanto em 

ambientes físicos ou na internet, envolve um estágio inicial de 

decodificação da palavra (falada, digitada) e um segundo estágio de mudar 

a identificação esquemática destas palavras em proposições altamente 

contextualizadas que correspondem a uma interpretação desejada pelo 

locutor. ”
21

 (ibid.:4) 

                                                
19

 “In short, cyberpragmatics aims at applying pragmatics to Internet user’s interactions, specially cognitive 

pragmatics and, within that, Relevance Theory.” (YUS, 2011:XI - tradução pessoal) 
20

 “[...] as the name indicates, the underlying hypothesis in this theory [relevance theory] is that interpreting 

stimuli (verbal or nonverbal communicative acts) is subject to an inherently human search for relevance in the 

information that we process, aspect that is rooted in human psychology.” (YUS, 2011:3 - tradução pessoal) 
21

 “In short, any type of utterance interpretation, either in physical settings (offline) or on the internet, involves 

an initial stage of decoding of the word (said, typed) and a second stage of turning the schematic identification 

of these words into fully contextualized propositions that match the sender’s intended interpretation.” (YUS, 

2011:4) 
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Continuando o mapeamento dos conceitos que formulam as interações comunicativas, 

segundo Yus e a teoria da relevância, considera-se que a intenção do falante é fundamental 

para que se tenha uma interpretação correta do discurso. Sendo a intenção do falante, o 

pensamento que o mesmo deseja transmitir a um interlocutor, podendo este pensamento ser 

expressado somente o suficiente para que, em determinado contexto, o interlocutor consiga 

completar seu sentido. Por intenção S&W (como Yus chama Sperber e Wilson) propõem dois 

tipos de intenção: a intenção informativa (intenção de informar o interlocutor de algo) e 

intenção comunicativa (intenção de alertar o interlocutor desta intenção informativa). Na 

concepção deste pesquisador só são avaliadas pela pragmática interações com estes dois tipos 

de intenção. 

Outro aspecto fundamental para a interpretação do enunciado pelos atores são os 

chamados ambientes cognitivos. Estes são constructos que associam as diferentes 

conceituações e representações de mundo de cada ator. Ou seja, a coleção de fatos (criados a 

partir dessas conceituações e representações do mundo) que estão disponíveis e manifestos 

para uma pessoa promovem o seu ambiente cognitivo. No entanto isso só é possível se esta 

pessoa for capaz de representar esses fatos mentalmente e os aceitar enquanto válidos (S&W 

apud. Yus:5). Segundo o autor, o ambiente cognitivo total de um indivíduo não se limita 

somente aos fatos que ele sabe, porém também aos fatos que eles, os mesmos indivíduos, são 

capazes de saber em determinada circunstância. “Portanto, comunicação é basicamente uma 

tentativa de fazer certas informações [tornarem-se] [...] mutuamente manifestas para ambos 

os interlocutores. ” (YUS, 2011:6). 

A inferência (também conhecida como dedução) é um conceito-chave na teoria da 

relevância, como já citado acima, e, na linguística pragmática ela liga a representação 

semântica do enunciado (descontextualizada e decodificada) e o que o enunciado realmente 

comunica (contextual e inferida). (Ibid.). Ela é o processo pelo qual “um pressuposto é aceito 

como verdadeiro ou provavelmente verdadeiro dependendo da verdade ou provável verdade 

de outros pressupostos. ”
22

 (Ibid.). Ou seja, é um processo dependente de todo um contexto - 

ambiental, conhecimento próprio a priori, visão de mundo, etc. - utilizado para iniciar ou 

validar sua dedução. 

Para a teoria da relevância o contexto é um “subconjunto dos pressupostos de uma 

pessoa sobre o mundo que é utilizada na interpretação do stimuli. ”
23

 (ibid.). Para Yus, essa 

                                                
22

 “Inference is defined as the process by which an assumption is accepted as true or probably true depending on 

the truth or probable truth of other assumptions. (YUS,2011:7 - Tradução pessoal) 
23

 “[...] subset of one’s assumption about the world that is used in the interpretation of stimuli.” (YUS, 2011:7) 
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perspectiva de contexto coloca uma concepção mais dinâmica do conceito do que em outros 

modelos relacionados à pragmática. E realmente essa noção de contexto parece ter um grande 

dinamismo, afinal leva em conta a particularidade, e a cognição, de cada pessoa, o que vai 

afetar suas relações com interlocutores e com todos os elementos do acontecimento.  

Todos esses elementos serão levados em conta para a formação da interpretação dos 

interlocutores. O autor coloca a interpretação, como “um trade-off entre a procura por 

interesse no enunciado (efeitos cognitivos
24

) e o esforço mental demandado para a derivação 

destes efeitos. ” (ibid.:10)  

A escolha da interpretação mais relevante para o interlocutor é feita baseada na 

interpretação que irá ativar mais efeitos cognitivos com o menor esforço mental. Sabendo 

disso e do esforço que é necessário para interpretação, o falante irá manifestar o pressuposto 

de que este processo é digno de sua atenção, ou seja, não é um processo unilateral. Este 

processo de escolha da interpretação mais relevante é o que S&W chamam de princípio da 

relevância. Esta escolha funciona como um mecanismo cognitivo, que filtra (1) forma como 

vemos o mundo, e determina (2) que informação é relevante, de modo que não tenhamos uma 

sobrecarga de informações bem como (3) não nos percamos dentre as diversas possibilidades 

de interpretação. Devemos lembrar que este princípio é extremamente dinâmico e contextual, 

mudando seus parâmetros a cada nova situação e dados dispostos. 

3.2.2. Cyberpragmática  

A cyberpragmática é um estudo da comunicação mediada pela Internet através do 

estudo da pragmática cognitiva. Ela tem como principal interesse “a análise de como a 

informação é produzida e interpretada dentro de ambientes da Internet. ”
25

. Outra 

preocupação deste campo é “como os usuários acessam informação contextual [...] para que 

possam preencher os ‘espaços’ comunicativos entre o que os usuários digitam [...] e o que 

eles realmente desejam comunicar.”
26

  

Para tornar mais operacional o uso desta ferramenta metodológica, Yus (2011) 

destaca quatro hipóteses que fundamentam a cyberpragmática.  

                                                
24

 Yus coloca efeitos cognitivos como um demarcador de relevância de determinado enunciado à um ouvinte, 

numa relação comunicacional, em linhas gerais, quanto mais efeitos cognitivos mais relevante é o enunciado. 

Estes efeitos seriam gerados quando o ouvinte processa uma nova premissa e a compara com informações que 

este já possui ou que são de fácil acesso. (Ibid.:9) 
25

 “[...] is the analysis of how information is produced and interpreted within the Internet environment.” (YUS, 

2011:13 - tradução pessoal) 
26

 “It is also interested in how users access contextual information [...] in order to fill in the informative gaps 

between what users type on the keyboard and what they really intend on comunicate.” (ibid.:13 - T.P.)  
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A primeira hipótese parte do pressuposto de que os ‘perfis de usuários’ tem suas 

próprias intenções comunicativas, o usuário então cria uma expectativa de que estas intenções 

sejam relevantes aos demais usuários e o que auxiliará na interpretação desejada de seus 

enunciados. (Ibid.)  

Esta hipótese pode ser observada em diversos ambientes online, incluindo diversos 

fóruns (onde o nick e a foto muitas vezes são dicas de traços da identidade/personalidade, 

posicionamento político). No caso da sala de aula virtual pesquisada, esse tipo de intenção 

tem seu poder diminuído por ser um ambiente formado burocraticamente e aos moldes de 

uma sala de aula, portanto, o perfil de usuário funciona como informação quase que 

institucional do usuário. Ainda assim, a escolha da foto e de outras informações por parte dos 

alunos garante uma liberdade para se colocar essas intenções, todavia de modo restrito. 

A segunda hipótese coloca que os usuários usam de estratégias inferenciais quando 

eles interpretam mensagens na internet, e essas estratégias são as mesmas utilizadas na 

compreensão de enunciados na comunicação oral presencial. Mesmo quando as interações 

online são feitas através da escrita, os seus usuários tendem a se utilizar do princípio de 

relevância da mesma maneira que uma interação oral. (ibid.) Como veremos mais a frente 

este pressuposto de mescla de uma atitude de oralidade em uma forma escrita se desdobra em 

uma característica das interações online identificada tanto por Yus, quanto por Recuero 

(2012) que é a denominada “escrita oralizada”. 

Terceira hipótese, os usuários de internet esperam que seus interlocutores tenham 

acesso à quantidade necessária de informação contextual que os permite chegar a 

interpretação correta de seu enunciado. E, eles esperam utilizar informação similar para se 

orientar no enunciado de outrem. (ibid.)  

Quarta hipótese, o ambiente, ou ‘cyber-mídia’, em que se encontra a interação vai 

influenciar e diferenciar todo o acesso ao contexto, as quantidades de informações, os efeitos 

cognitivos derivados e o esforço mental necessário, ou seja, toda a dinâmica interacional 

especialmente no que concerne a escolha da interpretação. (ibid.) 

Ou seja, as hipóteses estão se referindo as características da comunicação em um 

ambiente online. Estas formam um contexto comunicacional, por meio de ‘perfis de usuários’ 

e/ou outras ferramentas disponíveis, dependendo da ‘cyber-mídia’ utilizada, que, de um lado, 

garantem, ao menos dão uma sensação de garantia, aos usuários que seus interlocutores terão 

todas o contexto necessário para interpretar as suas intenções. Sendo essa, uma estratégia de 

interpretação, através da inferência, feita aos moldes da comunicação oral presencial. 
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A quarta hipótese abre espaço na cyberpragmática para uma visão da internet como 

diversas localidades. Estas podem conter diversas mídias (cyber-mídias) pelas quais seus 

usuários podem se comunicar. Essas cyber-mídias e a sua influência nas interações são um 

dos focos do autor. Tendo o mesmo, criado uma escala para avaliar a quantidade de 

contextualização presente em cada mídia quanto mais recursos de simulação de interação 

face-face mais contextualizada.  

“Portanto, toda cyber-mídia pode ser colocada em uma escala de 

contextualização variando de uma mídia altamente saturada de contexto 

(videoconferências, ligações telefônicas via internet, salas de chat com 

webcams) a mídias textuais fortemente baseadas em indução
27

 (Salas de 

chat tradicionais, e-mail, messengers, etc.)”
28

 (Ibid., 2011)  

Dentro do fórum PEADC, encontramos a possibilidade de utilização de diversas 

mídias (Vídeos, Imagens, Áudios). Incluindo a capacidade de se referenciar conteúdo de 

outras ferramentas online fora do fórum (como por exemplo o YouTube): 

7 - (A. T.) – “Olá meninas, estou com a cabeça fervilhando a partir das 

contribuições tão ricas de todas vocês, nem ouso citar nomes para não 

cometer injustiças. O que posso é agradecer. Passei por aqui para ler e 

trazer uma contribuição dessas minhas leituras pelo cyberespaço, trecho de 

um doc que traz uma fala maravilhosa do mestre Milton Santos pouco 

tempo antes de partir rumo a  territórios mais etéreos. 

http://www.youtube.com/watch?v=QKk3-BuYUZU&feature=related 

Abçs.” (Unidade V) 
Apesar do foco das interações se dar nas denominadas “mídias textuais fortemente 

baseadas em indução”. (YUS, 2011) 

Outro ponto levantado por Yus é como as relações dos atores/interlocutores irá ser 

modificada online em diferentes cyber-mídias.  

O autor (2011) faz uma correlação entre a habilidade computacional e no uso da 

internet, de um determinado usuário, com seu modo de interagir no meio virtual. Pessoas 

habilidosas e habituadas aos meios virtuais usam menos palavras para se comunicar e 

costumam confiar mais na capacidade de interpretação do interlocutor. O interlocutor que 

recebe essas mensagens precisa de um grande esforço mental para interpretar todas as 

informações, pois a estrutura de dados da internet permite muitos dados, porém não garante 

uma organização tradicional. Portanto fica a cargo do usuário a responsabilidade de filtrar e 

organizar essas informações. 

                                                
27

 No texto original está como cues-filtered text based media, escolhi baseada em indução pois acredito que este 

á a maneira mais clara de colocar: mídias escritas baseada na relação de dicas e filtragem por parte dos 

interlocutores para escolha de interpretações. 
28

 “Therefore, all cybermedia can be placed on a scale of contextualization ranging from highly context-

saturated media (videoconferencing, Internet-enabled phone calls, chat rooms with webcams) to highly cues-

filtered text-based media (tradicional chat rooms, e-mail, instant messaging, etc.)” (YUS, 2011:17 e 18) 

http://www.youtube.com/watch?v=QKk3-BuYUZU&feature=related
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Lembrando que essa relação do usuário com a informação vai variar de acordo com o 

próprio usuário e com a ferramenta que ele está utilizando. Os fóruns PEADC é um espaço 

primariamente acadêmico, permeado por uma ‘atmosfera’ de formalidade, onde grande parte 

dos textos são sínteses de autores, conceitos, discussões… Ou seja muitas das informações 

que são colocadas naquela sala de aula são bem trabalhadas e contextualizadas, pois estas são 

características da escrita científica. 

Todavia, fora do fórum, muitas ferramentas/ambientes virtuais como Sites de Redes 

Sociais (Twitter, Facebook, Instagram…) têm essa capacidade de transmitir uma grande 

quantidade dados (ou mensagens), sendo que essa polissemia de mensagens está muitas vezes 

introjetada em sua dinâmica de uso. A grande maioria dos grandes SRSs (Sites de Redes 

Sociais) oferecem mecanismos para facilitar a filtragem das informações, porém fica, 

realmente, a cargo do usuário a organização desse turbilhão de informações. 

3.3. Redes Sociais e Sites de Redes Sociais (SRSs) 

Diante de uma constante confusão conceitual existente da diferenciação de redes 

sociais e um Site de rede social é necessário, primeiramente, pontuar o que são sites de redes 

sociais e o que são redes sociais em geral.  

Redes sociais são estruturas compostas de atores (ou actantes) sociais que se 

interrelacionam através de relações sociais. SRS (sites de redes sociais) são “segundo, Boyd e 

Ellison, ferramentas que permitem aos usuários: 1 - criação de um perfil individualizado; 2 - 

publicação de suas redes sociais; 3 - interação. ” (BOYD e ELLISON apud. RECUERO, 

2012). 

Redes sociais offline e dentro dos SRS funcionam de formas diferentes. As redes 

sociais offline são construídas com base na interação social, são mantidas pelas interações 

sociais e são limitadas ao tempo e investimento dos atores. As redes sociais presentes em 

SRS são conexões construídas pelo site, mantidas pelo site e relativamente independentes do 

investimento nas relações sociais de cada ator, no sentido que a questão do 

tempo/investimento é menos exigida para a interação visto que a própria ferramenta mantém 

um laço entre os perfis e um registro das interações. 

Dentro desta conceituação de Boyd e Ellison, acredito que os fóruns do PEADC 

podem ser considerados Sites de Redes Sociais, apesar de ter minhas reservas. O fórum 

oferece a seus usuários perfis individualizados; publicação, dentro do caráter fechado do 

fórum e das turmas, de suas redes sociais e permite que esses perfis interajam.   
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3.4. Comunicação Mediada por Computador (CMC) 

Após desta rápida explicação, seguimos para falarmos como funciona a dinâmica 

comunicacional no Moodle, precisamos explicar o que seria a Comunicação Mediada por 

Computadores (CMC) e suas características aplicadas a uma ferramenta como o fórum, que 

com seus recursos e limitações vai gerar um ambiente comunicacional. 

Recuero apresenta em seu artigo “A conversação como apropriação na comunicação 

mediada pelo computador” algumas descrições do que é a CMC: “ (CMC) é definida de 

modo amplo como quaisquer mensagens de linguagem natural que sejam transmitidas e/ou 

recebidas através de um computador. Falando de modo geral, o termo CMC se refere à 

linguagem natural escrita enviada via Internet”. (BARON apud RECUERO, 2012). Como a 

própria autora comenta esta é uma das descrições mais amplas do conceito que engloba toda 

plataforma capaz de “proporcionar trocas entre dois interagentes via computadores.” 

(RECUERO, 2012) Dentro destes termos “existem inúmeras ferramentas que proporcionam 

esse ambiente, algumas focadas apenas em texto, outras em imagem, outras em som e outras 

ainda, que compreendem todos esses elementos.” (Ibid.)  

Conforme anteriormente, dentro da explicação de cyber-mídia de Yus, o Moodle é 

uma das ferramentas que está dentro destes termos, focando principalmente em meios 

textuais, mas com margem para todos estes outros elementos midiáticos. Como vemos no 

PEADC, onde grande parte das interações foram dadas por texto. E por diversas vezes foram 

utilizados outros recursos multimídia na fala dos atores. Podendo ser utilizados em conjunto 

da escrita como em uma fala da unidade III da aluna 6 (A.Z.) onde ela fala de sua relação de 

admiração com o artista Francisco Brennand e posta em conjunto fotos de seu encontro com 

o artista, enriquecendo o conteúdo do texto. Ou uma postagem da unidade V, onde a aluna 9 

(A.A.) traz um vídeo das manifestações de Londres de 2011 (acontecimento atual na época 

do fórum), neste caso o texto de A.A. foi utilizado para comentar sobre o ponto principal da 

postagem iniciar uma discussão acerca do vídeo. 

Outro elemento importante da CMC é ela ser um “produto social”. Ao analisar a 

descrição de Jones acerca deste tipo de comunicação Recuero coloca “a CMC não é apenas 

constituída de um conjunto de ferramentas, mas é um motor de relações sociais, que não 

apenas estrutura essas relações, mas também proporciona um ambiente para que elas 

ocorram.” (Ibid.). Outra característica que é condizente com o fórum, pois neste se garante as 

redes sociais através de uma possibilitação da interação entre os atores, ao mesmo tempo que 

essas interações constroem o sentido da ferramenta. “Ela não é, portanto, apenas uma 
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estrutura técnica de suporte à linguagem mas, igualmente, um conjunto de ferramentas cujo 

sentido é construído pelos interagentes.” (Ibid.) 

3.4.1. “Escrita Oralizada” 

Em um fórum como o PEADC a grande maioria das interações entre os atores 

acontecerá através das práticas conversacionais, especialmente conversações escritas como 

vimos mais acima. Esta é a principal forma de apropriação em ferramenta deste tipo. Uma 

das características da conversação mediada por computador apontadas por Recuero e diversos 

autores é a denominada “escrita oralizada” ou “Netspeak”, também presente em Yus como 

“texto de escrita oralizada
29

” ou “textual deformation
30

”. Ela é um dos tipos mais comum de 

apropriação no ciberespaço, onde os usuários se utilizam do “uso limitado dos caracteres do 

teclado para simular a linguagem oral” (RECUERO, 2012).  

No PEADC as postagens continham um conteúdo mais acadêmico, conforme 

estabelecido ao final do item 3.2.2, geralmente textos opinativos criando em cima de 

conceitos que flutuavam no fórum e na literatura indicada. Nestes casos encontrei diversas 

postagens com uma linguagem escrita mais tradicional, como no caso de 2 (K.L.) que em 

grande parte das suas interações trazia textos com este viés mais de resenha e análise dos 

conceitos e conteúdos oferecidos. 

2 (K.L.) - “Como registrei no primeiro comentário, a busca no contato 

inicial com o material proposto foi de entender o processo histórico da 

emergência dos estados-nação, compreendendo assim os aspectos que lhe 

caracterizam ao logno (sic.) da história. 

Agora, depois de refletir a questão do território (aspecto de soberania no 

Estado-Nação), venho pensar um pouco sobre como esta questão se 

apresenta no pós-nacionalismo. 

Através de vários exemplos citados, percebemos que a tendência é uma 

mudança na cartografia. Outros aspectos agora, influenciam para entender 

melhor este processo. As localização territorial das Capitais hoje, devem 

ser fundamentadas em aspectos que não o de "lodalidades" (sic.), mas sim 

considerando a questão da TRANSLOCALIDADE. (...)” (Unidade III) 

2 (K.L.) - “(...) Ainda, longe, muito longe de concluir as leituras indicadas, 

venho já socializar algumas ideias. No livro "A globalização da natureza, a 

natureza da globalização (GONÇALVES, CARLOS), o autor nos retrata as 

estratégias de poder que estão em jogo, na geopolítica da biodiversidade 

sustentável. Segundo ele, é uma política que traz em si o discusso (sic.) do 

desenvolvimento sustentável, onde este busca naturalizar o processo 

econômico (capitalista) do mundo e a mercantilização da natureza (o que 

me faz lembrar das nossas discussões na unidade passada, onde tratamos da 

importância e influência do discusso (sic.) na forma do sujeito ser e estar 

no mundo, trazida por Foucault), . 

Mesmo diante da globalização econômica, o autor abre a possibilidade para 

ações que conduzam à verdadeira construção de uma sociedade sustentável. 

Como Andréa bem nos fallou (sic.) na unidade passada, estou citando ações 

maiores, não de apenas pensar no seu entorno. 

                                                
29

 Oralized written text (tradução pessoal) 
30

 Deformação textual (tradução pessoal) 
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Ainda sentindo a necessidade de um aprofundamento enorme na leitura, já 

gostaria de contribuir com nossas reflexões, apresentando o termo 

ECOPEDAGOGIA (termo que tenho certeza que vocês já conhecem). (...)” 

(Unidade V) 

Todavia quando a temática dos textos produzidos no fórum passava de acadêmica 

para coloquial/cotidiana, estas postagens eram produzidas, em sua maioria, através desta 

“escrita oralizada”, ou seja, nos momentos de interação mais “livres” - falas mais 

descompromissadas, que geralmente quebram o ritmo da discussão principal com conversa 

em paralelo, e no fórum  eram geralmente para colocar algum elogio -. Houveram casos em 

que este tipo de escrita era também utilizada dentro de narrativas mais formais.  

5 (A.B.) - “(...) A.T., excelente contribuição ! :) (...) (Unidade II) 

(Coloquial) 

9 (A.A.) - (...) Bem isso pareceu mais um monólogo e não uma 

participação em um forum( rsrsrs) mas ainda estou me acostumando com 

essa dinâmica espero poder contribuir mais na próxima semana.(...) 

(Unidade I) (Coloquial) 

Monitora - “(...) A.C. propõe a palavra que quero que vocês encontrem. 

Não vou falar nada. Aguardo os comentários de vocês, então, sobre 

encontro e coordenação. Seria algum destes termos a chave para a 

interseção entre Goffman e Maturana? (música de suspense) :) (...)” 

(Unidade I) (Formal) 

5 - (A.B.) - “(...) Concordo que não há certo ou errado... E também percebi 

como ficou mais fácil entender o que eu disse a partir do exemplo. Perfeito. 

Farei este exercício daqui para frente, acho que vai ser muito bom para 

mim. Aliás, para todos.... :) .” (Unidade III) (Formal) 

Essa utilização de uma escrita oralizada é atribuída às limitações deste tipo de 

conversação online, onde a falta de contato presencial torna a questão do contexto 

conversacional mais difícil de ser acompanhada. Não há outras pistas sensoriais fundamentais 

para se interpretar toda a gama de intencionalidade transmitida pelo interlocutor. Portanto os 

usuários para poder superar essas dificuldades acabam adaptando elementos típicos da 

comunicação oral/presencial. Encontramos assim uma escrita que não se comporta 

tradicionalmente, mas que procura colocar características de uma conversação oral, mesmo 

que isso signifique corruptelas de palavras ou a utilização de “elementos paralinguísticos”. 

(Ibid.) Como tais entendemos os emoticons utilizados para “representar emoções, 

onomatopéias e cores naquilo que é dito podem ser considerados análogos a diversas 

características típicas da conversação oral, como expressões faciais, entonação e tom de voz” 

(Ibid.).  

No PEADC, os recursos, utilizados na escrita oralizada, mais utilizados pelos atores 

para garantir sua expressividade foram: emoticons - 5 - (A.B.) - “(...) Farei este exercício 

daqui para frente, acho que vai ser muito bom para mim. Aliás, para todos.... :) .” (Unidade 

III); onomatopeias - 8 - (A.C.M.) “(...) Você, meninos e meninas, estão me fazendo entrar 

aqui todos os dias!!  Hehe (...)”; e conteúdo multimídia (geralmente fotos e vídeos). A 
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escolha de utilização de algum destes recursos, ou a utilização deles em si, variava com o 

estilo de escrita de determinado ator. Por exemplo, 2 (K.L.) raramente se utilizava de algum 

destes recursos, se utilizando na maioria do tempo somente do seu texto, o que era coerente 

com a personalidade mais profissional e centrava que ela buscava passar em sua participação. 

Já 8 (A.C.M.) costumava sempre colocar uma onomatopeia de risos, como no exemplo 

acima, em suas postagens passando uma faceta mais descontraída em suas participações. 

Todo esse jogo de estilos de escrita nas interações do PEADC, também gerou do meu 

lado do trabalho dificuldades de leitura deste contexto conversacional. A falta de expressões 

corporais no discurso dos participantes acaba por ser tornar uma dificuldade analítica, 

especialmente por conta da maioria das interações serem de um teor mais analítico, com um 

caráter de resenha dos conteúdos passados, e esses têm pouco uso de uma escrita oralizada. 

Essa falta de expressões corporais ou de recursos vocais gera dificuldades para identificar as 

emoções expressadas, especialmente em expressões mais sutis como, por exemplo, ironia e 

algumas brincadeiras. 

3.4.2. Registro Automático e Temporalidade das Interações 

Recuero coloca como outra questão fundamental da conversação no ciberespaço a sua 

característica de acontecimento. O acontecimento seria a unidade temporal da qual “os 

participantes encontram-se, constroem e dividem um contexto.” (Ibid.). No ciberespaço essas 

interações tendem a ter uma temporalidade diferente. Em ferramentas como um fórum 

geralmente todas as interações ocorridas são registradas e acessíveis para todos os usuários. 

Permitindo que o contexto conversacional seja arquivado, tornando a interação menos 

dependente de uma co-presença dos atores e menos fechada em um período de tempo curto 

ou imediato, apesar de permitir essa interação imediata. 

Essa constante memória das interações ocorridas aliada a um fácil acesso por todos os 

participantes torna o contexto conversacional mais simples de ser adquirido. 

Em um ambiente como as unidades pesquisadas, onde não havia mecanismos de 

mensagens diretas todas as postagens feitas eram vistas por todos os usuários, mesmo que se 

direcionasse uma fala para um ator específico, todos os demais têm a oportunidade de ler 

aquela interação. Essa característica cria uma dinâmica diferente de conversas paralelas neste 

ambiente, ou mesmo evitá-las no tópico principal, visto que há inúmeras ferramenta no 

ciberespaço que podem ser utilizados para uma interação unilateral e mais privada.  

Porém uma diferença deste fórum, por ser fechado, para alguns SRSs mais 

conhecidos, como Twitter e Facebook, seja a improbabilidade de “audiências invisíveis” 
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(coloco como improvável, pois minha figura pode representar esse papel, visto que observei 

todas as interações do fórum sem o conhecimento dos participantes). 

“De acordo com Boyd (2007) (as audiências invisíveis) tratam-se de uma 

característica resultante da presença de outras duas: buscabilidade e 

replicabilidade, que permitem que aquilo que é publicado no ambiente 

virtual seja também visível para audiências que não estavam presentes na 

época da publicação e que, muitas vezes, não são percebidas pelos atores.” 

(RECUERO, 2012).  
Esse tipo de audiência é levada em conta pelos usuários de SRSs, pois estes fazem 

parte da sua dinâmica. Apesar disso, a maioria destas ferramentas garantirem meios de se 

anular ou controlar essa visibilidade das postagens, enviar mensagens privadas dentro da sua 

rede, possibilitam bloquear determinados perfis ou impedimento do acesso de conteúdo a 

perfis não conhecidos (ou pessoas sem perfil). Nestes casos quem determina se a conta será 

mais aberta ou fechada para as suas diferentes audiências é o próprio usuário. O que não é o 

caso de um fórum fechado, pois nele se cria um ecossistema voltado somente para os usuários 

cadastrados, para o compartilhamento entre eles e não para a publicação para terceiros. 

Em resumo, a ferramenta do fórum permite que os seus usuários usufruam de uma 

dinâmica interacional que gera uma comunicação voltada para todos os participantes 

simultaneamente. Os intervalos de tempo entre interações são estipulados pelo volume de 

investimento dos atores. Desta maneira podemos ter debates com respostas imediatas, até 

tópicos sendo retomados depois de dias. A apreensão rápida do contexto da conversa 

possibilita essa flexibilidade da interação para os atores.  

Claro que essa temporalidade elástica tem limite. Seja em uma dimensão mais geral 

de acontecimento, que explicarei mais a frente, ou em uma mais específica de fóruns 

educacionais como o PEADC. Nestas salas de aula virtuais existe toda uma programação 

estabelecida pelo esforço conjunto de dois grupos de atores: coordenação e a própria 

plataforma (no caso moodle), que seria o cronograma de aula. 

É esse cronograma que vai estabelecer o limite temporal final da interação através da 

delimitação do tempo de funcionamento de cada unidade. No caso do PEADC, o fórum se 

“emudecia” após uma semana e se iniciava uma nova unidade com novas discussões em 

pauta. Apesar das interações ainda estarem gravadas nos servidores, não poderia postar nada 

novo nestes ambientes. Em cerca de 2 anos todo o fórum acabaria, pois este era o tempo final 

estabelecido para o curso.  

Por mais que a plataforma flexibilizasse o tempo de interação e o investimento dos 

alunos, a coordenação tinham mecanismos que colocavam limites no tempo de interação. Ela 

também gerencia mecanismos, como avaliações, feedback de desempenho, que garantem o 
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investimento dos alunos, sempre voltado para um alto volume do mesmo. Além disso a 

coordenação tem na figura da monitora, uma representante de seus interesses e atribuições 

dentro do ambiente comunicativo que é o fórum. Ou seja, é sua função garantir que o espaço 

de discussão não perca seu foco e/ou motivação nos estudos do conteúdo passado entre todos 

os participantes. 

Na minha própria experiência com o PEADC, eu tinha à disposição todo o registro 

das interações, porém o tempo do fórum já tinha passado. Há uma dimensão de 

acontecimento nas interações que ficou na época que o fórum ainda não era fechado. Saber 

que aquele fórum tinha encerrado as atividades e observá-lo anos após, me proporcionou uma 

outra perspectiva acerca desta característica do registro das interações. Esse registro e esse 

acesso fácil ao contexto não permite uma flexibilização da minha abordagem de interação, até 

porque o fórum já tinha fechado. Porém foi utilizado para encapsular aquele microcosmo, 

fortalecendo ainda mais meu papel de observador distante, ainda que engajado nas dinâmicas 

de cada ator.  

3.4.3. “Construção de Representações” 

A questão da presença é fundamental para essa dinâmica do PEADC. Tomando os 

estudos da CMC vemos que a “construção de representações” é uma de suas características 

principais. São meios de, como diz o nome, representar o ator naquela plataforma e 

possibilitar sua interação com outras representações de outros atores. Isso ocorre através de 

perfis, fotos, apelidos, em casos de jogos, avatares, entre outras. Porém eles não 

necessariamente representam a presença online do interagente naquele momento. Afinal 

assim como as interações, os perfis têm permanência e eles podem ser retomados quando o 

ator se conecta.  

A construção dessa representação tem, segundo essa linha, uma construção análoga as 

“representações do self” apontadas por Goffman. Sendo elas “cuidadosamente montadas 

como espaços pessoalizados, que trazem impressões construídas para dar uma ou outra 

impressão na possível audiência, através de pequenas pistas.” (Ibid.). Essas pequenas pistas 

transmitem as características, desejadas, dos indivíduos nesse ambiente digital.  

Tenho certo receio de estipular um paralelo direto entre esse fenômeno de 

representação das CMC e o conceito de “fachada”, apesar de ser a primeira coisa que vem a 

cabeça.  
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“O termo fachada (no original face) pode ser definido como o valor social 

positivo que uma pessoa efetivamente revindica para si mesma através da 

linha que os outros pressupõem que ela assumiu durante um contato 

particular. A fachada é uma imagem do eu delineada em termos de 

atributos sociais aprovados [...].” (GOFFMAN, Edwin. 2012) 

Como vimos acima este termo corresponde a construção de uma imagem desejada de 

si que será performada e defendida pelo ator durante sua interação com outros atores, essa 

imagem tem uma grande influência da ordem social. Será ela que irá estipular as 

características e arquétipos possíveis de serem incorporados pelo ator. Apesar desse aspecto 

estar, de certa forma, presente na representação online me parece haver mais liberdade nas 

escolhas das características dos perfis.  

Lembro de uma aula de Dinâmicas Identitárias no Ciberespaço onde a professora 

relata uma passagem do, se não me engano, livro “Tales from Facebook” de Daniel Miller. 

Neste livro o autor aborda a relação dos Trini (povo natural de Trinidad e Tobago) com as 

representações presentes na internet. Os Trini acreditavam que o seu eu mais verdadeiro era o 

seu eu online, pois em seus perfis havia a possibilidade de apresentar-se como o que eles 

desejavam aparentar, enquanto na interação face-a-face eles eram limitados pelo o que eles 

poderiam aparentar. 

Todavia como já foi comentado no item 3.2.2 deste capítulo, ao falar sobre a primeira 

hipótese que fundamenta a Cyberpragmática (YUS, 2011). Quando falamos do caso da sala 

de aula virtual, o perfil de usuário funciona como informação quase que institucional do 

usuário. Há liberdade para se transmitir certas intenções através do perfil, porém dentro de 

todo um sistema formal aos moldes de uma sala de aula. Claro que essa representação não é 

construída somente no perfil, há também o comportamento dos interagentes dentro das 

dinâmicas interacionais, e nesse sentido posso afirmar que todos, apesar de terem seus 

próprios estilos e personalidades, estão, na maioria do tempo, com uma postura formal e 

focada nas suas tarefas como estudantes, ou monitora. Que é, justamente, a postura exigida 

pelos demais atores e por si próprios. 

3.5. Considerações Finais 

Para finalizar o capítulo, gostaria de comparar as perspectivas de Recuero e Yus, 

partindo de um conceito que considero central no trabalho de ambos o Contexto. 

O contexto é fundamental no trabalho de Recuero (2012) a sua exacerbação em 

ambientes online é um dos pontos nodais de diferença da dinâmica interacional online, para a 

dinâmica presencial. Porque é o carácter profundamente registrador e indexador desse tipo de 

interação que torna possível as interações online serem tão diferentes, e elásticas, à nível de 

tempo, investimento de atores e forma. Já Yus (2011) vai trazer o contexto de outra maneira, 
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como fragmentos de informação que vão tentar auxiliar, ao máximo, o esforço de 

interpretação necessário em interações na internet. Logo, em seu trabalho, as ferramentas 

contextualizantes, em ambientes online, servem para garantir, ao menos dar a sensação de 

garantia, ao usuário que ele irá conseguir transmitir sua intenção, pois com elas o interlocutor 

terá condições de inferir e realizar sua tarefa de interpretar a mensagem que lhe foi passada.  

Não quero impor com este parágrafo que os autores analisam a questão contextual de 

formas profundamente distintas. Acredito que as ideias de ambos são bem complementares, 

porém focando para aspectos diferentes. Recuero se foca mais na questão dos ambientes 

virtuais e Yus observa mais o ato comunicacional em si.  

Para sintetizar a questão da mediação do fórum no PEADC, aciono a própria Recuero 

(2012) que reitera que ferramentas online (como o fórum) ao mesmo tempo que influenciam 

a interação através dos recursos e limitações que ela disponibiliza, é influenciada através de 

seu uso pelo público, no caso do PEADC os demais atores. É este uso que irá realmente 

definir o seu propósito, ou seja, é ele que dará seu sentido. A ferramenta só irá, realmente, 

funcionar, por meio de interações e mediações, assim como os demais atores. 
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4. Capítulo 3 - Produção de afetos, presença e polidez no Fórum. 

Este capítulo se divide em três partes: A primeira parte se propõe a introduzir uma 

discussão acerca da Produção de Presença e da Materialidade Comunicativa 

(GUMBRECHT, 1994) dentro de um cenário virtual como o do PEADC.  A segunda parte 

pretende ser mais analítica que a anterior, focando em algumas das vinhetas mais chamativas 

na sala de aula virtual e a partir dessas discorrer sobre as categorias evocadas naqueles 

trechos. Na parte final ocorre uma inversão e nos deteremos a categoria mais evocada e de 

uso mais comum do fórum a B2 - Polidez, de modo a buscar elucidar seu papel dentro do 

nosso case. 

4.1. Produção de presença e materialidade comunicativa no fórum 

Desde que li sobre a constituição do mencionado projeto “O que a antropologia tem a 

nos dizer da Sala de Aula Virtual?” encontrei ferramentas conceituais para melhor 

externalizar algumas das minhas inquietações acerca das interações no fórum.  Nestas 

anotações que encontrei as noções de Hans Ulrich Gumbrecht (1994) a respeito da 

materialidade comunicativa e da produção de presença na seguinte indagação colocada pelo 

coordenador do projeto professor Julio Tavares: “Como emerge a materialidade comunicativa 

(GUMBRECHT, 1994) nos processos interacionais, como se constitui, como se manifesta em 

atividade e em memória (explícita e não-explícita) deste processo e como os indivíduos 

tomam a produção de suas presenças neste ambiente?” (TAVARES) 

Essa questão me inquieta até hoje e sinceramente não acredito ter nem os dados, nem 

a condição de respondê-la por enquanto. Porém nada me impede de dar uma pequena 

contribuição, uma introdução, a este assunto ligando estes conceitos ao meu campo na sala de 

aula virtual. 

Iniciarei fazendo uma rapidíssima recapitulação do capítulo dois. Nele vimos como a 

dinâmica da “máquina” influência nas interações e, por conseguinte, no ambiente 

comunicacional do PEADC, tendo um dos eixos teóricos a cyberpragmática de Francisco Yus 

(2011), fortemente baseada na questão da interpretação e no sentido, sendo esta a perspectiva 

vigente nos estudos da linguagem.  

Gumbrecht tenta expandir a ideia de como podemos nos relacionar com a linguagem, 

ou melhor, seu trabalho busca justamente não ignorar o aspecto material e presencial da 

linguagem, evitando assim um certo determinismo do que ele chama de “existencialismo 

linguístico” (GUMBRECHT, 2009). Lembrando sempre que o autor não descarta o aspecto 



60 
 

interpretativo e simbólico da linguagem e, como muitos dos autores presentes neste trabalho, 

ele busca ampliar os horizontes analíticos.  

No entanto, o que Gumbrecht faz diferente é se esforçar para trazer para o foco das 

interações comunicacionais a questão da materialidade comunicativa e da presença, no 

sentido, que ele mesmo deseja resgatar, de uma cultura de presença. Em uma cultura de 

presença, a presença se dá na relação dos sujeitos como parte do ambiente, assim como os 

demais objetos “[...] segue dessa distinção inicial que em culturas de presença os seres 

humanos se consideram como parte do mundo de objetos ao invés de serem ontologicamente 

separados dele.” (Ibid.:4). Dispor destes conceitos é uma coisa quando falamos das interações 

face-a-face e outra quando falamos de interações virtuais como as das salas de aula virtuais 

do PEADC.  

Ao falar de interações virtuais, devemos levar em conta a multiplicidade de ambientes 

e de mídias na internet. Ambientes diferentes tem recursos comunicativos diferentes. Em 

mídias altamente contextualizadas (YUS, 2011) é possível ter um pouco desta materialidade, 

por mais que as vozes estejam comprimidas e digitalizadas e as imagens altamente pixeladas 

(se houver pouca resolução), dando uma interação mais presentificada. 

Porém nos fóruns do PEADC, onde a interação é feita na maioria das vezes por 

intermédio da escrita - apesar de haver disponibilidade no fórum para a integração de peças 

audiovisuais -, essa presença em sua materialidade se toma, manifesta, na escrita. Todavia, 

por mais que a linguagem oral tenha mais destaque e seja mais facilmente relacionável (ao 

menos ao meu ver) com essa ideia de materialidade comunicativa, a escrita é uma forma de 

linguagem que é sentido, mas que também é imagem, ritmo, prosa, dinâmica e, acima de 

tudo, uma relação com o ambiente em sua volta, ou seja, há diversos aspectos materiais em 

sua composição. 

Conforme visto anteriormente, na comunicação mediada por computador a “escrita 

oralizada” (YUS, 2011; RECUERO, 2012), cria artimanhas para compensar a falta de 

auxílios materiais à linguagem (gestos, voz, expressão...), típicos da dinâmica da linguagem 

oral e presencial. Durante a leitura das interações no fórum PEADC foram encontradas 

instâncias de uma escrita oralizada em momentos de interações mais coloquiais: 

Ex: 7 (A.T.) - “(...) Obrigado por todas as contribuições já postadas até 

agora, A. C. adoro suas viagens, você vai e a gente vai junto. A. Z., estamos 

na tua seara, lembra que eu sou da tua mesa! Heheheheh.  A.C., fico 

impressionada como tu é sabida maninha. A.B. e N.U., a sugestão dos vídeos 

é genial. Esse debate promete... (...)” (Unidade II) 

2º Ex: 5 (A.B.) - “(...) A.T., excelente contribuição! :) (...)” (Unidade II) 
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Porém, estas interações coloquiais não eram tão numerosas no fórum, pois o fato do 

fórum se tratar de uma sala de aula virtual, fazia com que a grande maioria das postagens 

fossem textos mais acadêmicos, especialmente resenhas.  

Logo alguns desses aspectos da interação presencial, em especial esses elementos que 

constituem a escrita oralizada, são importantes para os usuários em ambientes virtuais, tanto 

que são emulados. Talvez, estes aspectos dão uma noção de presença e investimento 

(RECUERO, 2012) na narrativa maior que a dinâmica escrita possa oferecer.  

Por mais que elementos da linguagem oral e presencial sejam mais fáceis de se 

relacionar a uma ideia de presença, reafirmo que na linguagem escrita podemos sentir esta 

presença. Além de sua dimensão material, conforme dito no início do capítulo, proporcionar 

essa sensação, ela também se manifesta na capacidade de causar a presentificação 

(GUMBRECHT, 1994) da escrita, ou seja, “(...) a linguagem, sob determinadas (e variadas) 

condições, pode tornar o passado tangivelmente presente.” (ibid.:7). Geralmente estar em 

contato físico com objetos e locais onde uma história aconteceu é suficiente para que 

satisfaça “um desejo de contato físico com o passado que a cultura histórica contemporânea 

retirou de seu cânone de práticas pertinentes.” (ibid.:8). Quando esse contato físico não é 

possível, entra em cena a presentificação através de textos. “(...) presentificação do passado 

através de textos seria, então, um exercício não-acadêmico reservado àqueles casos em que 

lugares e objetos semelhantes não estariam facilmente disponíveis ou acessíveis.” (ibid.:8).  

Devo salientar que talvez esteja utilizando de uma maneira contestável o conceito de 

presentificação, através da linguagem, na obra de Gumbrecht. Digo isso, porque meu 

objetivo é ressaltar este conceito enquanto um meio de trazer presença, ou seja, contato com 

o mundo (nos termos da cultura de presença), dentro da escrita, e, através das interações 

escritas do fórum demarcá-lo nas dinâmicas interacionais do PEADC. A minha preocupação 

é a possível descontextualização e esvaziamento do conceito que eu poderia promover, neste 

processo, ao retirá-lo do contexto da cultura da presença e do resgate de um passado 

histórico, para introduzi-lo no contexto dos fóruns PEADC.  

Dentro deste contexto, planejava fazer um translado entre a noção de presente 

(temporal) em dinâmicas textuais e como estas se modificam através de algumas 

características da mediação do fórum, em especial sua capacidade de garantir uma memória 

contínua e de fácil acesso a todas as interações (discussão trabalhada no 2° Capítulo, item 

3.4.2). Para posteriormente questionar se essa característica de guardar todas as interações 

dos fóruns seria uma forma de presentificação autômata? Ou não seria esta característica 



62 
 

autômata, ela mesma, uma forma de gerar uma noção “expandida de presente” (ou 

interação)?  

Acredito que a segunda opção seria a mais provável, em um primeiro momento, haja 

vista o que está sendo guardado pela ferramenta no momento da discussão do fórum é o 

acontecimento (RECUERO, 2012) do mesmo. Por mais que se tenha um registro ipsis literis 

da interação, ele serve não para presentificar, - no primeiro momento - mas para estender o 

acontecimento das interações. Garantindo aos participantes uma liberdade maior de definir 

seu tempo de interação no fórum, afinal aquela ainda é uma interação viva e presente para 

eles, por mais que dure uma semana. As interações passadas neste caso são tratadas como o 

contexto daquele acontecimento, e, também, como referências.  

O “presente do fórum” (como já falado no capítulo 2, item 3.4.2) era limitado pela 

demanda do cronograma elaborado pela coordenação que encerrava cada unidade após uma 

semana.  

Todavia na minha experiência com o fórum, quatro anos após seu término, 

obviamente não foi de uma “interação temporalmente estendida”, estava muito mais próxima 

de uma presentificação (GUMBRECHT, 1994) do passado. Por ser uma sala de aula virtual e 

grande parte do conteúdo serem mais formais e acadêmicos, havia em grande parte, uma 

impressão de estar lendo uma transcrição de uma aula de um curso de leitura (porém mais 

ordeira e focada que o normal). Ao ler certos trechos, me senti observando os conteúdos de 

uma cápsula do tempo, especialmente quando algum dos participantes trazia um exemplo do 

cotidiano (destaco o relato de A.Z. sobre a festa da lavadeira, que retratarei mais a frente, pois 

no momento da leitura sabia o resultado do processo que ela estava relatando in loco).  

Por fim, a produção de presença em um ambiente virtual - como a existente em um 

fórum - tende a acontecer através da linguagem, e, por conta da dinâmica do fórum, através 

da linguagem escrita. Porém vale ressaltar que na própria experiência de fazer parte dessa 

sala de aula virtual percebi diversos efeitos materiais nestes interagentes, a prova disso são as 

suas evocações emocionais e relacionais através dessa ferramenta.  

Explicando melhor, é evidente que emoções não são ortodoxamente o que 

chamaríamos de efeito material, porém é inegável que elas geram reações materiais nas 

pessoas, independentemente se o fruto da emoção vem de textos virtuais ou falas presenciais 

ela é reverberada corporalmente. Se não fosse assim a internet talvez não fosse tão famosa 

pelos extremos emocionais de seus usuários. Esses momentos catárticos (e de outras 

expressões emocionais) demonstram efeitos dessa presença.  
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4.2. Casos dos fóruns: mecânicas de afetos e dinâmica argumentativa nas postagens  

Conforme colocado acima (páginas 60 e 61), os momentos de coloquialidade do 

fórum, mesmo que dentro de narrativas formais, eram alguns dos momentos em que mais 

classifiquei padrões de emoção e relações de sociabilidade. Talvez o tipo de enunciado mais 

direcionado e o estilo de “escrita oralizada” (YUS, 2011) (RECUERO, 2012) tenha 

exacerbado as intencionalidades dos atores. Porém há diversos momentos marcantes das 

interações do fórum - não necessariamente escritos em dinâmicas de oralidade - que gostaria 

de destacar. Essas vinhetas concernem a temas, conceitos e histórias que acabaram por tomar 

o fórum e carregar todos os participantes por uma jornada empática e relacional. 

O primeiro trecho que gostaria de destacar é um trecho da unidade IV, Teorias, 

modelos e processos comunicacionais, a terceira interação de 4 (N. U.) nesta unidade, onde a 

participante escreve, nos seus últimos parágrafos, sobre o papel do educador perante os seus 

alunos, e as novas tecnologias comunicacionais, especialmente onde deve estar o foco do 

educador. 

4 - (N.U.) “(...) Quando pensamos sob a perspectiva da descoberta para o 

entendimento não podemos tratar a internet da mesma forma. Estamos, 

profissionais da escola e pais, aprendendo mais do que os jovens algumas 

coisas que eles, geração Y e Z ‘já nascem sabendo’. 

Nosso papel é ajudá-los - ou nos ajudar - a perceber o não dito, o silêncio, a 

falta, a rarefação o que a própria educação não quer dizer. ‘Os discursos 

devem ser tratados como práticas descontínuas, que se cruzam por vezes, 

mas também se ignoram ou se excluem’ (Foucault, 1970, p. 21) 

Deixemos a comunicação de um para todos para pensarmos em todos para 

todos.”  (Unidade IV) 
Nesta postagem, entendi que a aluna expressa no seu subtexto uma certa noção de 

dever, além de admiração e orgulho, pela profissão de educador. As categorias A4 - 

Entusiasmo e A2 - Expectativas foram os segundos A - Padrões de Emoção mais recorrentes 

na unidade com 4 ocorrências. Na continuidade deste tema, pelos outros alunos, também 

percebo alguns discursos de realização com sua profissão e seu papel enquanto educadores.  

Em contrapartida quando falam da situação do sistema educacional e do tratamento da 

educação na mídia percebo certa irritação, preocupação e frustração. Sendo que essas duas 

últimas categorias A8 - Indignação e A9 - Frustração foram inseridas no rol de classificações 

a partir deste momento. A última - A9 - sendo o padrão de emoção mais recorrente na 

unidade com 5 ocorrência. 

7 - (A.T.) “M. sua pergunta-provocação me deixou muito instigado (sic.), 

refletir a escola é sempre um exercício muito agradável para mim. Concordo 

com os mecanismos arcaicos que ainda prevalecem nas escolas e embora 

reconhecendo os avanços, não podemos simplesmente ‘fingir’ que em muitos 

pontos a educação nesse contexto pós moderno ainda não encontrou fôlego 

suficiente para emergir e respirar. O qeu (sic.) vemos são novos-velhos 



64 
 

mecanismos de controle, reciclados e reutilizados, atingindo diretamente o 

estudante. (...)” (Unidade IV) 

2 - (K.L.) Os meios de comunicação desenvolvem estratégias de sedução 

como ritmo, linguagem, plástica, tudo interagindo com o emocional, com 

desejos, instintos. Por isso que o processo educacional não pode voltar as 

costas para os meios, ao contrário, deve adquirir esta forma viva e sedutora 

de transmissão de informação. 

Estou mais uma vez falando em possibilitar uma percepção critíca (sic.) de 

mundo aos alunos. A escola muitas vezes desvaloriza a imagem (nós bem 

sabemos o pré-conceito que sofremos ao implementar salas utilizando o 

Telecurso - a televisão). A escola precisa observar o que está acontecendo 

nos meios de comunicação e trazer esta discussão para sala de aula, 

ajudando-os a perceberem os aspectos positivos e negativos sobre cada 

assunto tratado da sociedade. 

Concordo com A. A. quando ela nos fala que nossos (nós) educadores não 

estão preparados para lidar com esta questão. Muitas vezes, nem se 

reconhecem como atores do discusso (sic.) que estão interpretando para seus 

alunos, mas como meros reprodutores. Faz-se necessário estabelecer pontes 

entre educadores e meios de comunicação. Educar os educadores para que 

junto com seus alunos, compreendendo melhor os processos de troca de 

informação-ocultamento-sedução.” (Unidade IV) 

5 (A.B.) “O nosso maior desafio – hercúleo, eu diria - é fazer com que a 

imprensa dê a importância e a visibilidade que a Educação merece. Na última 

década, sem dúvida, aumentou o número de matérias/reportagens/editoriais 

sobre Educação na imprensa diária, mas se considerarmos as dificuldades 

que a divulgação deste tema suscita, estamos longe do ideal, que é o de 

promover e de tornar visíveis as boas práticas educacionais em todo o país.   

É tão difícil, que eu só não desanimo porque já conquistamos excelentes 

espaços na mídia e sinto que seguimos no caminho certo na divulgação dos 

projetos de Educação da Fundação.  

[A aluna então cita diversos exemplos de desmerecimento de pautas 

relacionadas a educação por parte de colegas jornalista, justificando com o 

argumento de falta de interesse do público sobre a temática] (...) 

Esta discussão passa por muitas questões, inclusive pelos hábitos de consumo 

da sociedade - e não apenas a do Brasil, trata-se de um fenômeno mundial - 

que absorve a violência freneticamente, pois o que os jornalistas argumentam 

é que  ‘violência vende jornal’. 

O meu desafio pessoal e profissional e ir contra esta ‘maré’. Este curso com 

certeza vai me dar mais subsídios para os futuros “embates” com os meus 

colegas jornalistas.” (Unidade IV) 

Essa é uma postagem relevante, ao meu ver, porque ela representa uma das discussões 

mais frutíferas da unidade. O debate do papel do educador em contato com as novas 

tecnologias. Temática muito cara a todos os alunos, por todos eles trabalharem em áreas 

relacionadas à educação, especificamente com educação à distância.   

Este debate demonstra bem uma das funções do curso, fazer o aluno refletir sobre seu 

papel de educador em relação às tecnologias utilizadas no seu trabalho - de educador à 

distância -, também utilizado no próprio fórum. 

A discussão foi fortalecida pelas contribuições conceituais da aluna 2 (K.L.). A aluna 

em questão é uma das atrizes mais participantes do grupo, ela se destaca por seus post 

centrados, repletos de informações e, por diversas vezes, articuladores de debates. Como é 

neste caso, onde a mesma fez uma boa síntese das diferentes linhas de teorias da 
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comunicação e adicionou ao debate o conceito de educomunicação
31

, que a mesma conheceu 

através do professor Julio Cesar de Souza Tavares em um encontro anterior ao fórum. Essas 

contribuições, e conceitos como a educomunicação se tornou um dos termos mais recorrentes 

do tópico.  

2 (K.L.) - “Para começar este fórum e as discussões que tenho certeza serão 

riquíssimas, gostaria de partihar (sic.) com vocês (antes mesmo de 

comecarmos (sic.) nossas leituras) de um termo que fui apresentada pelo 

próprio professor Júlio Tavares, ainda no ano de 2004, quando nos 

preparávamos (sic.) para trabalhar a Articulação Social junto a educadores do 

Brasil. EDUCOMUNICAÇÃO. 

Júlio começa nos levando a refletir um pensamento de Paulo Freire, bastante 

conhecido, que nos diz: ‘Os homens se educam em comunhão, mediatizados 

pelo mundo’ (Freire, 1981). Percebemos aqui e também já estudamos durante 

estas semanas, que a palavra é sim uma condição fundamental para a 

educação, e que a leitura do mundo antecede e acompanha a palavra. Isto é 

comunicação. 

A comunicação, portanto, está em toda parte e não só nos meios de 

comunicação e na escola. Ela na verdade acontece em cada segundo de 

nossas vidas, e é o que podemos chamar de comunicação-educação. É nítida 

a exigência da leitura de mundo mediada pelos velozes meios de 

comunicação globalizado. Ele ainda nos convida a sobre alguns aspectos: 

Que integrações ele explica e que exclusões oculta? Que papel esses meios 

de comunicaçaõ (sic.) desempenham hoje, tanto no fortalecimento de 

ideologias quanto na construção de novas redes de solidariedade mundial?” 

(Unidade IV) 

3 (A.C.) - “Motivada pelo excelente texto de Karen sobre Educomunicação e 

pensando na primeira questão posta para o fórum da semana e num trecho do 

livro A ordem do discurso - destacado a seguir - me veio a inquietação sobre 

alguns mecanismos de silenciamento e controle que atuam no meio escolar 

de forma pervesa (sic.) e, às vezes, são reproduzidos sem qualquer reflexão. 

  

‘É claro que sabemos, numa sociedade como a nossa, da existência de 

procedimentos de exclusão. O mais evidente é o interdito. Temos consciência 

de que não temos o direito de dizer o que nos apetece, que não podemos 

falar de tudo em qualquer circustância (sic.), que quem quer que seja, 

finalmente, não pode falar do que quer que seja.’(p.02) 

É interessante observar a forma como o conhecimento e as informações são 

sistematizados pela/ na escola. É por meio da seleção curricular que alguns 

fatos sociais e saberes se transformam em verdades absolutas e são aceitos 

como válidos. Aqueles que não passam por esse reconhecimento tornam-se 

blindados ou ficam interditos, mas nem por isso deixam de impactar em 

nossas subjetividades, como nos disse Fanon. Isso aconteceu, por exemplo, 

com relação a história e saberes da cultura indígena e africana, que apesar de 

serem fundamentais para o entendimento sobre quem somos e como 

vivemos, e assim, ajudaram a perpetuar a visão etnocentrica (sic.) sobre o 

mundo por várias gerações.” (Unidade IV) 

Monitora - “(...)Sendo assim, vamos lá! K.L. começou com o conceito de 

Educomunicação, processo de ensino que considera a importância da 

comunicação e seus diversos meios, promovendo a interação e maior 

participação do aluno. O que este conceito tem a ver com Focault (sic.)  e 

Delleuze (sic.), quando estes falam de articulação e controle, 

respectivamente?  Você também fala de produtos que se comunicam com 

                                                
31

 Para 2 (K.L.) a Educomunicação seria “a construção de ecossistemas comunicativos abertos, dialógicos e 

criativos, quebrando a hierarquia na distribuição do saber, reconhecendo todos no fluxo comunicacional e 

desenvolvimento o olhar crítico e cidadão dos envolvidos. Promover a todos o exercício da expressão e da 

comunicação.” 
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diversas culturas, fazendo emergir vozes até então invisibilizadas, e do 

trabalho para desenvolver a capacidade de crítica do indivíduo. Mas como 

tais produtos são construídos, por quem? E que verdade reproduzem, a dos 

realmente invisibilizados? (lembram da propaganda da Brahma?).” (Unidade 

IV) 
Evidenciando este esforço no processo de argumentação de grande parte dos 

participantes do fórum de amarrar os conceitos e demais contribuições oferecidas pelos 

colegas. Essas contribuições são geralmente histórias ou/e concepções relevantes à temática 

da unidade e ao locutor delas. Tentando sempre articular essas contribuições à as ideias 

captadas na leitura dos autores sugeridos, ao mesmo tempo que colabora nesta compilação 

discursiva. Esta dinâmica argumentativa, e as suas interações, demonstra um investimento 

(RECUERO, 2012) alto destes atores e atrizes na discussão proposta.  

A discussão colocada impele aos alunos, em suas postagens, a marcarem sua posição 

sobre as atitudes e posicionamentos que eles acreditam que um profissional da educação - no 

caso eles mesmos - devem ter perante este dilema.  Interessante notar que, no geral, as 

opiniões dos alunos acabam por se convergir, talvez resultado desta dinâmica argumentativa 

adotada pelo fórum citada acima. 

Na Unidade V, a temática de Espaço, Cultura e Localidades tornou-se uma discussão 

centrada nos conceitos de globalização, domínio e manipulação - direcionada pelas perguntas 

norteadoras de início de unidade. Muito foi falado de resistência e resiliência, assunto que 

trouxe diversos casos fascinantes sejam os mais locais e próximos do cotidiano dos alunos, 

sejam os vários casos advindos de realidades mais distantes dos participantes, porém 

facilmente relacionáveis. 

O exemplo que gostaria de destacar vem de 6 (A.Z.) - que, ao meu ver, se destacou 

por trazer essas histórias mais pessoais e muito marcantes ao fórum. Ela acompanhou um 

processo de desapropriação de um evento cultural, a Festa da Lavadeira de seu local 

tradicional a praia do Paiva (no Cabo de Santo Agostinho -PE) para a construção de um 

empreendimento imobiliário que dificultaria o acesso a praia e impediria o evento de ocorrer.  

“Olá, querid@s, bom dia! 

Gostaria de iniciar comentando a questão 02 a partir de um acontecimento 

com desdobramento de ordem “global”, mas que foi deflagrado aqui em 

“território” Pernambucano. 

No dia 26 de abril deste ano recebi um e-mail que convocava para a grande 

Assembléia Popular em defesa da maior festa da cultura popular de 

Pernambuco. 

Há 25 anos acontece, na Praia do Paiva (litoral sul do estado, município do 

Cabo de Santo Agostinho), a Festa da Lavadeira. Esta tradição se repete 

sempre no 1º de maio. É um momento que reúne uma grande diversidade 

de manifestações da cultura popular pernambucana, com a participação de 

grupos culturais, sambadas, maracatus de baque solto e de baque virado, 

afoxés, agremiações e artistas populares. Em suas mais recentes edições a 

festa tem marcado a presença de um público de mais de 80 mil pessoas, que 
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se somam a uma parte da população residente da região, responsável por 

fundar esta tradição, depois que um artista plástico, veranista daquela praia, 

colocou em frente à sua casa a escultura de uma lavadeira, e que acabou 

tornando-se um marco afetivo-cultural. E, para além disso, foi considerada 

entidade sagrada, ganhando importância verificada nas manifestações da 

religiosidade de matriz africana incorporadas à festa desde a sua fundação. 

Tudo isto já lhe confere o título de patrimônio imaterial, tendo recebido por 

duas vezes o Prêmio IPHAN de melhor projeto de divulgação da cultura 

popular no nordeste e o Prêmio Culturas Populares, do Ministério da 

Cultura. 

O motivo do e-mail de convocatória para a assembléia tratava-se de uma 

mobilização que ganhou força nas redes sociais virtuais, mas que já estava 

empreendida como ação de resistência organizada e liderada pela 

Associação Festa da Lavadeira e do Movimento em Defesa da Festa da 

Lavadeira, somada por entidades de direitos humanos, fóruns temáticos, 

centrais sindicais, sindicatos, conselhos profissionais, conselhos públicos, 

entidades culturais, partidos políticos, entidades estudantis e sociedade 

civil. 

A realização da festa na localidade onde tradicionalmente acontece esteve 

em risco. O impasse foi gerado no contexto da implantação do 

empreendimento Reserva do Paiva (de propriedade da construtora 

Odebrecht), que desde 1999 pede a relocação da festa, por defender aquela 

área como Zona Especial de Turismo, Lazer e Moradia. Esta iniciativa fez 

surgir uma Lei Municipal que proibia e regulamentava várias formas de uso 

daquela praia – as pessoas não poderiam mais passear com os seus animais 

de estimação, os vendedores que ali quisessem trabalhar precisariam ter 

registro na subprefeitura privada ali instalada e para além disso, 

precisariam agir com “irrepreensível compostura e polidez”. A lei ainda 

determinava que qualquer alteração no interior da praia do Paiva poderia 

ser alvo de intervenção pela força de segurança privada, instituída como 

colaboradora do poder público pela referida lei. E para segregar ainda mais, 

cria uma forma de restringir a mobilidade coletiva, quando proíbe a entrada 

de veículos com mais de 9 metros de comprimento na área demarcada. 

Entre tantas determinações o artigo 19 da lei diz que ser proibida a 

realização de eventos festivos ou religiosos na área. Ou seja, este artigo 

referia-se diretamente ao cerceamento imposto à Festa da Lavadeira. Um 

verdadeiro atentado aos direitos humanos e desrespeito à população 

daquele município e também do estado. Uma forma brutal de racismo e 

intolerância social e religiosa, operada pelo intento da privatização de um 

território público e carregado de significados do ponto de vista da 

afirmação de identidades individuais e coletivas. 

Quanto ao desfecho de todo esse impasse, para que este comentário não se 

estenda tanto mais, trago alguns tópicos enunciados por meio da mídia 

alternativa em diversas redes, comunidades, blogs e páginas na internet, 

que dão conta de historicizar a conquista atingida por meio desta 

mobilização e que garantiu a população não se curvar ao poder de uma elite 

segregária e de forte poder econômico. 

[imagem com uma linha do tempo dos acontecimentos do processo. 

Imagem que infelizmente está corrompida e não consegui salvar] 

Sabemos que este é um conflito que não chegou ao fim. A questão do 

território, como o lugar onde se dão as trocas culturais e onde se imprime a 

dimensão do ser e estar no mundo fica potencializada neste contexto de 

complexidade, onde o poder econômico e político tenta se impor pela 

realização de um projeto individualista e excludente. 

São muitas as leituras que começo a realizar com base neste pequeno 

recorte de realidade, remetendo a diversos apontamentos trazidos pela aula 

dos professores (sobre território, possibilidades, identidades, 

horizontalidades, verticalidades, local, global, espaço, tempo, redes). São 

dimensões que poderemos verificar também à luz das nossas leituras para 

esta semana. 
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Aqui, para mim, a que mais se impõe é a questão da “possibilidade”. A 

visão da emergência desses conflitos, originados na busca de quebras 

hegemônicas, que se apresenta como oportunidade de lidar com o convívio 

nas diferenças, exercitando como nunca a necessidade de lançar mão 

atitudes de alteridade e solidariedade. 

Volto às leituras com um fervilhar de questões e buscas que este recorte 

alimentou! 

Beijos a tod@s!”(Unidade V) 

Quando 6 (A.Z.) estava escrevendo este relato (em 2011) o processo ainda estava em 

andamento, a resistência ao empreendimento ainda seguia forte, havia apoio popular em 

defesa à festa, instâncias governamentais reconheciam o movimento, mas a aluna, dentro do 

movimento, tinha consciência que “[...] este é um conflito que não chegou ao fim.” (6 - A.Z.). 

Atualmente, o empreendimento foi construído e a festa foi deslocada da praia do Paiva, 

primeiro para Recife para posteriormente sair do estado de Pernambuco encontrando espaço 

no Povoado de São Jorge em Goiás e em seu aniversário de 30 anos em 2016 voltar para 

Recife. 

Porém o interessante neste relato é que ele é um microcosmo da discussão que se 

tornou a tônica desta unidade V. A força de uma hegemonia global se impondo perante polos 

de resistências locais.  Essa narrativa de resistência e resiliência, trazida por 6 (A.Z.), frente à 

um poder “econômico e político tenta se impor pela realização de um projeto individualista e 

excludente” (6 - A.Z.) evocou diversos padrões de emoções classificados em seu texto, como 

é de se esperar por ela estar envolvida neste movimento. 

Este trecho do fórum foi o texto com mais A - Padrão de Emoção da unidade V. A 

classificação A7 - Admiração foi encontrada ao falar da festa da lavadeira e de sua história e 

conquistas, contextualizando-a aos demais. A A8 - Indignação de A.Z. era especialmente 

direcionada a uma lei municipal, que “proibia e regulamentava várias formas de uso daquela 

praia – as pessoas não poderiam mais passear com os seus animais de estimação, os 

vendedores que ali quisessem trabalhar precisariam ter registro na subprefeitura privada ali 

instalada e para além disso, precisariam agir com ‘irrepreensível compostura e polidez’”. (6 - 

A.Z. Unidade V Parágrafo 7), tendo A8 sido evocada nos dois parágrafos (7 e 8) focados 

nesta lei municipal e sua reverberação. Ao final deste texto a aluna demonstra A4 - 

entusiasmo para com o restante do fórum e seus estudos agora que várias indagações foram 

levantadas com este recorte da festa da lavadeira. 

4.3. A questão da polidez  

A polidez é sem dúvida a subcategoria que mais chamou atenção no fórum. Ela é uma 

das poucas do seu tipo que tem subdivisões dentro dela, sendo elas: B2a - Polidez (Saudação) 

e B2b - Polidez (Elogios). Por decorrência da forma que essa subcategoria de B foi se 
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adaptando metodologicamente, foi necessária uma amalgamação dos dois B2. Este nomeado 

de B2s - Polidez (Total).  

A B2s - Polidez (total) foi, por muito, a subcategoria mais observada em toda o 

módulo com 299 ocorrências. Para efeito de comparação a segunda subcategoria de B mais 

observada é B6 - Provocativa c/Indagação com 75 ocorrências. Sendo que o total de 

ocorrência de B - Relações de Sociabilidade (a categoria mais prevalente) é 619 ocorrências, 

ou seja a B2 - polidez equivale a pouco menos da metade delas. (48,3% para ser exato, 

conforme vemos no Gráfico 1.) Por tamanha proeminência e presença no fórum gostaria de 

dedicar este item para discutir mais detalhadamente sobre esta subcategoria e seu histórico no 

fórum. 

 

Gráfico 1: Relações de Sociabilidades - Subcategorias (Módulo I) 

A B2 - Polidez foi uma das cinco subclassificações das B - Relações de Sociabilidade 

que foi sugerida, pelo prof. Julio Tavares - o coordenador da pesquisa, antes do início da 

pesquisa e foi a que teve mais destaque ao longo das unidades. Na Unidade I a B2 tem o 

maior número de ocorrências nos textos, dentre as subcategorias de B, com 59, praticamente 

o triplo da segunda colocada B6 - Provocativa com Indagação, com 17. 
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Figura 3: Total de ocorrências na Unidade I - Turma A. 

Nesta primeira unidade foi observado que a polidez tinha duas formas distintas de 

serem evocadas. Ela poderia aparecer como a etiqueta escrita do fórum ou em forma de 

elogios e gentileza com os demais atores (ou figuras cujo nome apareceu nas discussões).  

Sobre a etiqueta escrita do fórum, observei que a grande maioria dos interagentes do 

fórum ao escrever suas postagens costuma produzir o texto em uma estrutura análoga a de 

uma carta, ou de um e-mail. Onde eles começam o texto com uma saudação cordial para 

iniciar a conversa. “Olá, boa noite a tod@s!” (6 - A.Z. - Unidade I); “Boa Madrugada!” (7 - 

A. T. - Unidade I); “CAROS COLEGAS” (sic.) (9 - A. A. - Unidade I). Ao final da 
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postagem, os interagentes do fórum também se utilizam, geralmente, de cordialidade para 

finalizar sua interação. “Beijos e boa noite” (6 - A. Z. - Unidade I); “Abçs e até a próxima” (7 

- A. T. - Unidade I); “Atenciosamente, (...)” (Monitora - Unidade II). Segue abaixo um 

exemplo desta estrutura de e-mail utilizada nos textos da unidade. 

“Caros, 

Para enriquecer o debate no fórum e obter mais informações sobre as 

concepções e ideias de Pierre Lévy, digitem no Google: Programa Roda Viva 

- Pierre Lévy. Vocês vão encontrar um material bem interessante nesta 

entrevista que ele concedeu ao Roda Viva em janeiro de 2001. 

Um abraço, 

A. M.”  (A.M. - Unidade II)  

Nas minhas experiências pessoais com fóruns, ou ferramentas análogas, (sejam de 

assuntos gerais, ou mesmo relacionados a academia), este tipo de escrita é utilizada 

geralmente em postagens mais formais. E, realmente, a formalidade é perene nos textos das 

unidades. O fato de muito da dinâmica do fórum se basear na resposta das perguntas 

norteadoras da coordenação através de resenhas e comentários dos materiais base transmite 

esta carga mais profissional, além de todo o contexto desta ser uma sala de aula virtual de 

uma pós-graduação com diversos profissionais da educação como interagentes. Este pode ser 

um indicativo para a predileção por tamanha cordialidade e formalidade na hora de interagir 

neste ambiente. Ainda assim esta formalidade é, por vezes, intercalada com momentos de 

coloquialidade em conjunto da já falada escrita oralizada. (YUS, 2011; RECUERO, 2012) 

Os elogios e gentilezas são o outro aspecto da polidez no fórum. Muito presente nos 

textos durante o momento de comentar o trabalho dos demais alunos. Geralmente os alunos 

eram bem gentis quanto às contribuições dos seus colegas. Retomando a ideia de 

solidariedade intelectual do primeiro capítulo (item. 2.4.1.) acredito que os alunos se utilizam 

deste artifício - da polidez - para poder motivar, e criar um ambiente inclusivo, para que seus 

interlocutores possam interagir com tranquilidade. Vemos inclusive nos dados do gráfico 1 

que a terceira subcategoria mais presente é a B9 - Motivação Afetiva com 56 ocorrências 

(9,0% do total).  

Essa dinâmica extremamente cortês e formal do fórum, me lembra uma passagem no 

livro de Francisco Yus (2011), onde o autor fala do Princípio da Polidez
32

, conceito 

formulado por Leech (1983) que coloca a polidez como central para “manter o equilíbrio 

social e as relações amigáveis a ponto de nos permitir assumir que nossos interlocutores estão 

cooperando conosco desde o princípio”. Seguindo esta ideia, “a cooperação e a polidez têm o 

mesmo nível de importância durante as interações”, pois ambas são “fatores altamente 

                                                
32

 Principle of Politeness. 
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reguladores que garantem, que quando a conversação se inicie, ela não siga um caminho 

disruptivo ou infrutífero”. (LEECH apud. YUS, 2011)  

Esse tipo de comportamento - polido - foi encorajado pelos demais grupos de atores 

(coordenação, docência e fórum). A coordenação criou códigos de conduta, seguindo uma 

característica bem comum em fóruns e se dispôs a ter uma monitora, figura análoga ao 

moderador, para garantir que a interação acontecesse da forma desejada, orientando sobre as 

atividades que devem ser feitas, dando instruções e as diretrizes que auxiliam na dinâmica da 

discussão. 

“Na Internet, estratégias de polidez também operam na produção de 

mensagens eletrônicas e enunciados em ambientes como salas de chats. Estas 

estratégias podem ser escolhidas pelo usuário, ou podem ser impostas por um 

moderador do sistema utilizado para comunicação online. (...) Por exemplo, 

participantes que entram pela primeira vez em um newsgroup
33

 são 

geralmente recebidos com uma mensagem de seu moderador (ou um membro 

mais antigo) que indica qual tipo de comportamento é considerado 

(in)aceitável para aquele newsgroup em particular.”
34

 (Tradução Pessoal) 
A, quase, ausência de situações de conflito e as esparsas situações de contestação, 

chamam tanta, ou mais, atenção do que o uso constante da polidez. Sobre os dados, apesar de 

B6 - Provocativa c/Indagação ser a segunda subcategoria mais presente com 75 ocorrência 

(12,1% do total), esta subcategoria não indica contestação quanto a argumentação de um dos 

interlocutores, apesar da monitora a ter a utilizado deste modo algumas vezes.  

“Olá! 

Começo minha intervenção sugerindo uma atitude diferente de todos a partir 

de agora. Além de nomear conceitos e apresentar as ideias dos autores, 

vamos nos colocar mais criticamente em relação ao conteúdo e buscar o 

“combate intelectual”, provocando os colegas em seus apontamentos, 

questionando colocações pouco fundamentadas, sugerindo outros 

pensamentos.  Agora que já nos acostumamos com este espaço e sua 

utilização, podemos ousar mais (...)” (Monitora - Unidade IV) 

Este trecho foi retirado da segunda postagem da monitora na Unidade IV e representa 

bem como vinha acontecendo a dinâmica argumentativa das postagens, até então. Essa 

demanda da monitora acrescenta a minha desconfiança das discussões do fórum serem 

marcadas por muita concordância e pouco embate. Interessante a sua teoria de que essa 

aparente falta de “combate intelectual”, conforme denominado pela própria monitora, se deve 

ao fato dos participantes ainda estarem se acostumando com o ambiente do fórum. 

Infelizmente não poderia confirmar essa teoria, visto que minha análise acaba no módulo I. 

                                                
33

 Uma ferramenta que permitia um grupo de discutir um determinado tema online. Um equivalente mais antigo 

à um fórum online. 
34

 “On the Internet, polite strategies also operate in the production of electronic messages and utterances in 

environments such as chat rooms. These strategies can be chosen by the user, or they can be imposed by a 

moderator of the system used for online communication. (...) For example, participants who first enter a 

newsgroup are usually greeted with a message from its moderator (or an old member) which indicates what 

type of behaviour is considered (un)acceptable for that particular newsgroup.” (Yus, 2011) 
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Segue abaixo um dos poucos exemplos de contestação visto no Módulo I.  

1 - (5 - A.B.) “(...) A própria noção de " turistas" e "vagabundos" é, a meu 

ver, principalmente nos dias de hoje, efêmera. Quem são os turistas? Quem 

são os vagabundos? Os "vagabundos" hoje podem ser turistas, com passagens 

de avião mais baratas do que as de ônibus. Rio-Vitória por R$ 56,00? Qual é 

o vagabundo que não pode ser turista? E vice-versa? 

 .   Deixo esta questão para vocês pensarem!” (Unidade III) 
Aqui 5 - A.B. faz algumas provocações interrogativas (devidamente classificada como 

B6) em cima de um dos conceitos mais trabalhados na Unidade III: a dualidade 

Turista/Vagabundo, advinda da obra de Zygmunt Bauman, e a sua relevância no ano de 2011. 

2 - Monitora (M.): “(...) A.B., fiquei pensando em suas perguntas e acho que 

elas nos levam definitivamente ao pensar antropológico que nos obriga a 

relativizar tudo o que é dito. Quando fala “qual é o vagabundo que não pode 

ser turista?” eu pergunto de que vagabundo você está falando? Onde ele 

mora, o que ele faz? E em relação a qual turista você o coloca, para dar-lhe a 

possibilidade de ser turista também? Porque, para alguns “vagabundos”, uma 

passagem aérea barata não é sinal de mobilidade, porque lhe faltam recursos 

até para isso. E quando é que este turista que você cita se torna um 

vagabundo, onde e por quê? Bom, dá pra pensar inúmeras questões. E sugiro 

sempre este exercício de pontuar o lugar de onde eu falo, de quem eu falo, 

sob que ponto de vista. É o que vai enriquecer ainda mais nosso crescimento 

neste processo de aprendizagem.” (Unidade III) 
Em seguida a monitora publica seu post de feedback para os alunos, neste tipo de 

postagem a monitora separa um parágrafo para comentar e indagar acerca de cada resenha e 

reflexão dos alunos. O parágrafo que destaco é o sexto, onde ela contesta o modo que A.B. 

elabora seus questionamentos e critica a inconsistência de sua argumentação, para em seguida 

sugerir contextualizar melhor a argumentação tanto para pontuar melhor seus argumentos, 

quanto facilitar o entendimento de seus interlocutores. 

3 - (5 - A.B.): “Olá pessoa! 

M., vc tem toda razão, estou me acostumando, aos poucos, a ter este olhar 

antropólogico (sic.), que não é tão simples... 

 Quando falei em vagabundos, pensei na nova classe C brasileira, oriunda das 

clasess (sic.) D e E e que já representa mais de 50% da população, segundo 

dados divulgados pelo Data Popular. Para essas pessoas, andar de avião era 

um sonho inatingível e que agora está bem mais acessível. A Cláudia, que 

trabalha aqui em casa,  moradora de uma comunidade em Santa Cruz,, foi 

com a família para Salvador nas férias, justamente por causa das passagens 

baratas. 

O que na realidade quis dizer em relação aos turistas e vagabundos é que 

nada pode ser sempre tão estagnado, parado.Claro que temos vagabundos que 

provavelmente serão sempre vagabundos e o mesmo acontece com os 

turistas... E se pensarmos bem, quanto turista por aí já não perdeu tudo que  

tinha e virou um vagabundo? O Globo também trouxe recentemente o caso 

de um camelô - não consigo me lembrar do nome dele - que mora em 

apartamento próprio na Barra, fez o caminho inverso.... E hoje pode ir aonde 

quiser...É esta a percepção que tenho.. 

Estou no caminho errado? 

Um abraço, 

A.B.” (Unidade III) 
A aluna faz a sua réplica. Em seu primeiro parágrafo ela admite que a crítica da 

Monitora estava correta. Logo depois, ela escreve dois parágrafos realizando o pedido da 
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Monitora de contextualizar e trabalhar melhor sua argumentação, ao mesmo tempo, 

elucidando e defendendo seu ponto. Muito me intriga a penúltima frase “Estou no caminho 

certo?” lembra o que Maricic (2000)
35

 classifica como seeking agreement
36

 em sua tabela de 

Estratégias de Polidez
37

, ou seja o uso desta frase pode marcar o esforço de A.B. de conseguir 

expressar uma opinião que gere a concordância da Monitora. 

4 - Monitora (M.): “Boa noite, gente! A.B., você não está no caminho 

errado. Aliás, acredito que não existem caminhos errados na produção de 

conhecimento, existem diferentes formas de pensar e encaminhar as nossas 

conclusões, que carregam, inevitavelmente, nossos próprios pré-conceitos. O 

exercício é exatamente o de ampliar nossa visão, relativizar para não tomar 

como verdade absoluta o que lemos, e também explicitar o lugar de onde 

falamos, pois o que é óbvio pra um nem sempre o é para quem lê. Este é o 

nosso caminho aqui. E percebe como fica muito mais fácil compreender sua 

definição quando você nos esclarece o sujeito de quem está falando? É 

exatamente o que acontece quando A.Z. fala do Francisco Brennand. Bela 

história, A.Z.! E não por acaso veio este seu exemplo, talvez, para questionar 

muito do que falamos até então. Brennand não é turista, como ele mesmo 

afirma. E certamente não é vagabundo. Opa! Então quer dizer que existe algo 

além de turistas e vagabundos, certo?! Outras tantas categorias para além do 

que Baumann (sic.) nos oferece...? Pode ser que sim. E aqui chego a outra 

sugestão para nossas próximas semanas, que é questionar com mais coragem 

o que os autores dizem, ir além do que é apresentado, encontrar as “falhas” 

nos argumentos ou, antes disso, desenhar com mais nitidez o que é dito e o 

que não é dito pelo autor. Já que estão tão dedicados, acho que podemos 

exigir uma pouco mais a cada dia. Vamos lá! 

Um bom domingo a todos. 

Abraços, 

M.” (Unidade III) 

Aqui a Monitora tranquiliza A.B. e reforça sua posição de trazer mais 

contextualização para melhorar a argumentação da aluna, evocando como exemplo a 

postagem de A.Z. sobre o artista Francisco Brennand. No fim do parágrafo, a monitora 

aproveita para exigir mais crítica e questionamento a argumentação dos autores lidos em suas 

resenhas no fórum. 

5 - (5 - A.B.): “Boa noite, pessoal! 

A.Z., vc me fez chorar.. Ele (Francisco Brennand) é um mestre! Muito 

obrigada por compartilhar sua vivência conosco!  E, M., vc está lendo os 

meus pensamentos.. 

Concordo que não há certo ou errado... E também percebi como ficou mais 

fácil entender o que eu disse a partir do exemplo. Perfeito. Farei este 

exercício daqui para frente, acho que vai ser muito bom para mim.Aliás, para 

todos.... :) 

Um abraço, 

A.B.” (Unidade III) 
A interação termina com A.B. concordando com a monitora e prometendo levar em 

conta seus pontos nas próximas interações. 

                                                
35

 (Maricic apud. Yus, 2011:276) 
36

 Poderíamos traduzir como: busca de concordância ou de consentimento.  
37

 Segundo Yus (2011) ,Maricic (2000) montou esta tabela a partir de seu estudo do uso de requerimentos no site 

The Linguist List. Ele o fez aplicando o modelo de Brown & Levinson (1987) para comunicação mediada pela 

Internet.  
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Mesmo este exemplo a contestação, foi recheado de polidez e formalidade por parte 

das participantes. A.B. busca se defender, e expressar melhor sua opinião, porém o faz 

assumindo uma postura extremamente formal, polida e reticente. A monitora foi a verdadeira 

contestadora e provocadora da discussão, estimulando A.B. a expor melhor suas ideias e a 

relativizar sua fala. Ela ainda aproveita para chamar a atenção dos alunos, novamente, para 

serem mais críticos em seus textos. Postura recorrente da monitora, pois ela e os outros atores 

que ela representa, desejam que aquele seja um espaço de civilidade nas interações, mas 

também de “combate intelectual” nas suas discussões. 

Neste terceiro capítulo, me foquei em três conceitos fundamentais - presença, afetos e 

polidez - para verificar como se dão as interações dentro das salas de aula virtuais. Primeiro 

introduzi a discussão das maneiras que a comunicação, em especial a escrita, permite a 

produção de presença dos atores sociais. A discussão ficou em aberto, especialmente a 

questão de como ficaria a produção de presença e a questão da presentificação dentro de um 

ambiente como a sala de aula virtual. Mesmo assim, acredito que elucidou outros pontos 

referentes às dinâmicas de temporalidade em uma interação mediada por computador.  

A segunda etapa do capítulo destaca duas passagens marcantes do fórum para 

demonstrar o processo de quantificação de dados em especial A- Padrões de Emoção, ao 

mesmo tempo, que detalha a dinâmica argumentativa dos participantes do fórum. Esta 

dinâmica argumentativa é resultado desse encontro entre todas as dinâmicas e mediações de 

atores. Porque a coordenação propõe algumas instruções de abordagem argumentativa junto 

ao fórum, que são apresentadas e averiguadas pela monitora.  

Monitora - “(..) Estamos abrindo nosso segundo Fórum.  Para aprimorar 

nossa comunicação, daremos algumas indicações para a forma de participar 

nos debates. Vamos lá: 

Quanto à escrita, sugerimos evitar a caixa alta, excesso de sinais de 

exclamação e abreviações, para que a mensagem chegue ao interlocutor 

harmoniosamente. Ao citar seu colega e/ou tutor, coloque o nome em 

negrito, para facilitar a leitura e destacar a pessoa citada. 

Quanto ao método de participação, propomos que comece sua intervenção 

utilizando os principais apontamentos feitos pelo professor da unidade e 

trazendo suas anotações, reflexões e observações feitas em aula. Esta é uma 

forma eficiente de lembrar o conteúdo e despertar questões a serem 

discutidas. O que desejamos é que tal exercício facilite o desenvolvimento 

do debate em torno da questão proposta, assim como auxilie na elaboração 

da Atividade final do Módulo. 

Lembramos que ao final do Fórum cada aluno deverá enviar uma síntese 

elaborada a partir de sua sistematização construída durante a semana. O 

texto deve ter no mínimo 1 lauda e no máximo 2, em formato .doc ou PDF, 

a ser postado no campo Envio da Síntese da Unidade 2 do Módulo 1, no 

Ambiente Virtual de  Aprendizagem. 

Ressaltamos a importância deste material para a construção do trabalho 

final de vocês. Entretanto, esta síntese não substitui a avaliação do 

Fórum. 
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Esperamos que esta semana seja produtiva e aguardamos revê-los 

frequentemente no Fórum. 

Bons estudos! (...)” (Unidade II) 

O fórum com sua característica de registo automático de toda interação acompanhado 

de um fácil acesso a estas informações, facilita para os alunos observarem os apontamentos 

um dos outros e introduzirem as contribuições de outrem dentro de sua argumentação 

enriquecendo ainda mais o debate. 

Essa dinâmica interacional do debate é permeada de muita polidez por parte dos 

interagentes, que é encorajada pelos demais atores. Pois a polidez é uma estratégia 

interacional muito utilizada como forma de manter a interação, e, no caso do fórum, como 

estratégia de manter os atores altamente investidos no debate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

5. Considerações Finais 

O objetivo deste trabalho foi apresentar a formação do ambiente comunicativo 

pesquisado, as salas de aula virtuais do PEADC. O fruto deste esforço volta-se para a 

compreensão da rede interacional que a máquina estabelece, que a coordenação administra, 

que os professores fomentam e os alunos que imprimem sentido ao conjunto das atividades 

na máquina.  

Com esse objetivo em mente, todo o material foi analisado, procurando entender que 

os dados, os conceitos e as temáticas, em conjunto foram evocados a partir das interações. E 

tudo isso, na tentativa de se alcançar um design dessa complexa rede interacional, a sala de 

aula virtual. 

Ao iniciar esse trabalho tive a consciência que não teria condições de alcançar a 

riqueza analítica deste empreendimento. Porém, sabendo que este trabalho faz parte de um 

projeto maior, me foquei para contribuir com este projeto e apresentar o case escolhido, para 

descobrir e iniciar discussões pertinentes àquelas temáticas evocadas. 

No entanto, apesar de dos dados necessitam passar por um processo de revisão e 

reavaliação, acredito que este objetivo desta pesquisa foi bem sucedido, sobretudo por 

demonstrar diversas linhas de pesquisas possíveis de serem trabalhadas mais detalhadamente 

em um futuro próximo. Exemplo manifesto está na análise mais aprofundada da polidez em 

uma perspectiva sociolinguística; as consequências da influência da comunicação mediada 

por computador em um ambiente comunicativo educacional; a categoria de mediator como 

fundamental na construção de um modelo cartográfico para a visualização das redes que 

formam um ambiente comunicacional; a questão racial nas interações online que devem ser 

exploradas de forma mais aplicada; entre outros. 

Ao falar sobre temáticas que poderiam ser mais enfatizadas destaco o campo da 

educação e tecnologia no Brasil, o campo macro da pesquisa, de onde poderia ser apresentada 

uma panorâmica do estado da arte do mesmo.  

Este panorama se inicia com as sucessivas tentativas do governo brasileiro de 

implementar a tecnologia computacional à educação brasileira, relatando o início destes 

projetos nos anos 60. Muitos dos projetos da época deixaram uma péssima impressão da 

comunidade escolar acerca do uso de computadores. (LUCENA e FUKS, 2000) 

Uma das causas da falha de muitos destes projetos, mais antigos, refere-se a um 

problema de abordagem e de limitação tecnológica. Nesta época os computadores ainda eram 

ferramentas obtusas e com muitas barreiras técnicas, ainda não havia sido desenvolvida uma 
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OS (Sistema Operacional) que permitisse uma melhor interatividade com o computador, 

possibilitando o uso de usuários leigos. Portanto, nesta época, era necessário que o 

profissional da educação aprendesse com um especialista em informática a se tornar também 

um especialista. A ênfase da abordagem estava no ensino da informática e em outros aspectos 

técnicos e profissionais da educação, e não no ensino do uso da ferramenta computacional 

como auxílio à prática educacional. “A tecnologia educativa não pode estar desligada da 

teoria da educação que envolve várias ciências. (...) A técnica, por si só, não forma nem o 

professor nem o aluno”. (LUCENA e FUKS, 2000 p. 20)  

Os anos foram passando e outros avanços tecnológicos se tornaram mais presente no 

cotidiano, dentre eles a internet, e com a ela surge a possibilidade de conectividade que torna 

cada vez mais atrativa a ideia de educação a distância.  Quando falamos da realidade da 

educação à distância através da internet, vemos um cenário, a muito tempo emergente. Dados 

do Censo EAD 2013
38

 mostram que 15% das matrículas de graduação corresponde a ensino a 

distância. 

O panorama de alta conectividade e de disponibilidade de ferramentas na internet, 

para parte da sociedade, torna mais facilmente adotável a utilização de ambientes online por 

um curso ou disciplina mesmo que presencial, como por exemplo, na forma de quadro de 

avisos ou meio de informação. E quando este não está integrado a concepção do curso 

(quando não foi criado um ambiente oficial para fluxo de informações acerca do curso), os 

próprios alunos tendem a criar este espaço (seja com grupos de email, grupos de whatapp ou 

em redes sociais). Pensando melhor, em minha realidade universitária nunca participei de 

uma aula que não se utilizasse de ferramentas online, como e-mail ou redes sociais como 

“facebook”, pelo menos, local de informes e de compartilhamento de materiais.  

Atualmente, grande parte dos esforços de integração de tecnologia com as salas de 

aulas, se encontra em se afastar ainda mais dessa abordagem focada na parte técnica e 

deslocar o foco para o aspecto lúdico do aprendizado que essas tecnologias podem 

proporcionar e fazendo da tecnologia uma ferramenta de integração dos alunos com a sala de 

aula. O trabalho lúdico em tecnologia que mais chama atenção na qualidade de ferramenta é o 

de Luciano Meira. 

Neste trabalho, o autor procura trazer elementos da cultura digital para as salas de 

aula tradicionais com seu trabalho de gamificação do ensino. Em entrevistas ao canal 

TVSALA (2013), Meira explica seu trabalho como uma tentativa de capturar a atenção do 
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aluno para a escola utilizando da metáfora dos jogos, por ser uma linguagem com alta adesão 

nos círculos jovens. Sem a necessidade de impor uma relação antagônica da escola com a 

tecnologia, mas integrando-a ao espaço escolar estes elementos tão presentes na vida dos 

alunos, como celulares e internet. Esse tipo de abordagem encontra diversas críticas por conta 

das armadilhas que um ambiente gamificado pode trazer a seus participantes. 

O pesquisador parece bem ciente das armadilhas que a gamificação pode trazer como 

competitividade exacerbada e elementos behavioristas (como caixa de skinner), tão comuns 

em jogos e outros ambientes gamificados, buscando evitar um sistema de PBL (Points, 

Badges and Leaderboards), como o mesmo aponta em muitos sentidos a escola já tem uma 

postura de pontuação nestes termos. O pesquisador procura evitar essas armadilhas e busca se 

focar em elementos de game design que lhe parecem mais sofisticados e adequados a 

proposta pedagógica: a estrutura narrativa e as dinâmicas interacionais encontradas na 

arquitetura dos mundos dos jogos. Desta maneira, Meira desenvolve uma estratégia 

educacional que se adequa a realidade dos jovens e as novas demandas da área educacional.  

Este desenvolvimento constante de estratégias, se adaptando a novas realidades 

tecnológicas e educacionais da sociedade brasileira, nos revela um constante avanço de 

integração da tecnologia com educação no país. E, nesse sentido, a cultura digital e a 

“virtualidade” fazem parte da realidade de diversas salas de aulas. Alunos e/ou professores 

usam de ferramentas dela para enriquecer, direta ou indiretamente, sua experiência 

educacional; diversas salas de aulas não se encontram somente nas edificações escolares, mas 

também em ambientes online, não só em fóruns, mas em grupos de redes sociais, grupos de 

messengers, dentre outros. A questão é que essas articulações já ocorrem e estão crescendo 

exponencialmente, como pesquisadores nos cabe observar essas articulações para entendê-las 

e buscar o caminho mais adequado e harmonioso rumo a uma educação interessante e 

integrada a tecnologia. 
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