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RESUMO 

 

Este trabalho aborda a importância da mediação entre Professor e alunos, no processo ensino-

aprendizagem do componente curricular do Português no Curso EaD de Licenciatura em 

Letras - UFF/CEDERJ. O objetivo principal é estudar a interação professor-aluno no contexto 

virtual, detectando e descrevendo as estratégias mediadoras utilizadas para estimular maior 

autonomia na aprendizagem dos alunos. O estudo tem como foco o conceito de estratégias de 

aproximação, e a sua relevância para a flexibilização da estrutura conversacional e para a 

minimização das assimetrias, no discurso entre professor e alunos em Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA). Presume-se que o professor, ao atuar na sala de aula virtual, exerce o 

papel de facilitador da aprendizagem, deixando de ser um mero transmissor de conhecimento, 

devido às inúmeras fontes de informação trazidas pelas múltiplas tecnologias de informação e 

comunicação propiciadas pela convergência digital. O estudo fundamenta-se nas teorias da 

Análise da Conversa Etnometodológica (GARFINKEL, 1967) e da Análise Sociointeracional 

do Discurso (RIBEIRO e GARCEZ, 2013), utilizando como categorias de análise as pistas de 

contextualização, os alinhamentos e os enquadres interacionais. A metodologia qualitativa 

utilizada é uma Análise Sociolinguística Interacional dos dados coletados por intermédio da 

plataforma Moodle, a partir de interações entre professor e alunos inscritos na disciplina 

Português VIII, do Curso EaD de Licenciatura em Letras da Universidade Federal Fluminense 

(UFF), através da Fundação CECIERJ/Consórcio CEDERJ. Os resultados mostram que a 

atuação da professora, como mediadora, animadora e orientadora, e a interação constante com 

os alunos estimulam o desempenho e a autonomia, na aprendizagem dos discentes. 

Consequentemente, a mediação propicia maior presença na EaD, encorajando e motivando o 

aluno durante a realização das atividades. Com base nas evidências, pode-se dizer que a 

mediação efetiva pode ajudar a tornar a interação professor-aluno menos assimétrica e mais 

significativa para ambos. Paralelamente, verifica-se que a cordialidade, a solidariedade, a 

afetividade e o feedback são estratégias de aproximação fundamentais para maximizar as 

chances de sucesso do processo ensino-aprendizagem, na modalidade de ensino a distância. 

Aplicações e implicações dos resultados da pesquisa são discutidas, com o objetivo de 

estimular o desenvolvimento de maior presença dos participantes e mais autonomia da 

aprendizagem em outros contextos do AVA e a formação de professores de Língua 

Portuguesa. 

 

Palavras-chaves: Fala-em-interação. Autonomia. Mediação. Análise Sociointeracional do 

Discurso. 
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ABSTRACT 

 

This work discusses the importance of mediation between Teacher and students in the 

teaching-learning process of Portuguese in the undergraduate distance course of Letters by 

UFF / CEDERJ. The main goal is to study teacher-student interaction in the virtual context, 

detecting and describing the mediating strategies used to stimulate greater autonomy in 

students' learning. The study focuses on the concept of approximation strategies, and their 

relevance for the flexibility of the conversational structure and for the minimization of 

asymmetries, in the discourse between teachers and students in the Virtual Learning 

Environment (VLE). It is assumed that the teacher, acting in a virtual classroom, plays the 

role of facilitator of learning, no longer being a mere transmitter of knowledge, due to the 

innumerable sources of information brought by the multiple information and communication 

technologies provided by digital convergence. The study is based on the theories of Analysis 

of the Ethnomethodological Conversation (GARFINKEL, 1967) and the Analysis of the 

Speech as social interaction (RIBEIRO and GARCEZ, 2013), using contextualization clues, 

alignments and interactional frameworks as categories of analysis. The qualitative 

methodology used is an Interactional Sociolinguistic analysis of the data collected through the 

Moodle platform, based on interactions between teacher and students enrolled in the 

Portuguese VIII, of the undergraduate distance course of Letters of Fluminense Federal 

University − UFF, through CECIERJ Foundation / CEDERJ Consortium.  The results show 

that the teacher's role as mediator, cheerleader and coach, and the constant interaction with the 

students stimulate the performance and the autonomy, in the apprentices' learning. 

Consequently, mediation fosters a greater presence in by encouraging and motivating the 

student during the activities. Based on the evidence, it can be said that effective mediation can 

help to make the student-teacher interaction less asymmetric and more meaningful for both. 

At the same time, it is verified that cordiality, solidarity, affectivity and 'feedback' are 

fundamental strategies of approximation to maximize the chances of success of the teaching-

learning process, in the distance learning modality. Applications and implications of the 

research results are discussed, aiming at stimulating the development of greater presence of 

the participants and more autonomy of learning in other VLE contexts, and Portuguese 

Language Teacher Education. 

 

Keywords: Speech-in-interaction. Autonomy. Mediation. Analysis of Speech as social 

interaction. 
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I. Introdução 

Este trabalho insere-se na linha de pesquisa Teorias do texto, do discurso e da 

interação e tem como tema a mediação pedagógica entre professor e alunos, no processo 

ensino-aprendizagem do componente curricular do Português no Curso EaD de Licenciatura 

em Letras - UFF/CEDERJ. 

Para trabalhar com esse tema, tomou-se como ponto de partida o seguinte fato: neste 

contexto, o professor exerce seu papel de facilitador da aprendizagem, deixando de ser um 

mero transmissor de conhecimento, devido às múltiplas tecnologias de informação e 

comunicação trazidas pela convergência digital, consequentemente, tornando imprescindível a 

mediação da aprendizagem. 

Segundo a teoria sociointeracionista de Vygotsky, o desenvolvimento humano se dá 

nas trocas entre parceiros sociais, através de processos de interação e mediação. Para ocorrer a 

aprendizagem, é importante que a interação social aconteça dentro da Zona de 

Desenvolvimento Proximal (ZDP). A ZDP  

 

 

é a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar 

através da solução independente de problemas, e o nível de desenvolvimento 

potencial, determinado através da solução de problemas sob a orientação de um 

adulto ou em colaboração com companheiros mais capazes (VYGOTSKY
1
, 1989, 

p.97, apud COSTA, 2000, p.37-38). 

 
 

Na visão de Vygotsky (2000), a ZDP define o espaço entre o que o aluno pode 

aprender sozinho e até onde ele pode chegar através de interações. Ou melhor, o que 

caracteriza a ZDP − a diferença entre o nível de desenvolvimento real e potencial − é 

justamente o papel desempenhado pela interação. Neste sentido, o professor pode mediar a 

aprendizagem daquilo que o aluno ainda não sabe, utilizando estratégias que o levem a tornar-

se independente, preparando-o para um espaço de diálogos, interação e convívio social.  

Este conceito possibilita adotar estratégias, que envolvem o compartilhamento de 

ideias para produção de conhecimento coletivo e desenvolvimento de um aluno crítico e 

criativo, capaz de interagir com a sociedade. A teoria vygotskyana é adequada para atividades 

que podem ser realizadas em grupo, possibilitando trocas de ideias, como ocorrem em fóruns 

e chats.   

Em paralelo ao conceito vygotskyano de ZDP, contrapõe-se a visão de Masetto 

(2013, p.142), que diz que a mediação pedagógica é a atitude, o comportamento do professor, 

                                                           
1
 VYGOTSKY, L. S. (1934). Pensamento e linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 1989. 
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que se coloca como um incentivador ou motivador da aprendizagem, ou seja, ele propicia a 

andaimagem da aprendizagem. Segundo Wood et al.  (1976, p. 90), o termo andaimagem é 

entendido como um suporte dado por alguém mais capaz, em uma atividade (tutor, professor, 

coordenador, etc.), a um aprendiz, para que este consiga resolver uma tarefa, cuja solução não 

teria capacidade de alcançar, naquele momento, sem a ajuda externa. Ao fornecer andaimes, o 

professor, por exemplo, age de maneira cooperativa, isto é, ele transmite seus conhecimentos 

para apoiar o aprendiz e permite que ele avance em seu conhecimento. Em outras palavras, a 

interação se dá num contexto colaborativo, valorizando a intenção do aluno e o "andaime" é 

retirado, gradualmente, para que o aluno internalize o conhecimento e se torne independente. 

Neste contexto, a autonomia na aprendizagem do aprendiz tem papel de destaque. 

Já Freire (2018, p. 116) salienta os novos papéis do professor e dos alunos com vistas 

à autonomia na aprendizagem: 

 

 

[...] ensinar não é transferir conteúdo a ninguém, assim como aprender não é 

memorizar o perfil do conteúdo transferido no discurso vertical do professor. 

Ensinar e aprender têm que ser com o esforço metodicamente crítico do professor de 

desvelar a compreensão de algo e com o empenho igualmente crítico do aluno de ir 

entrando como sujeito em aprendizagem, no processo de desvelamento que o 

professor ou professora deve deflagrar. 

 

 

Com base na fala de Freire (2018), evidencia-se que o papel do professor não é 

transferir conhecimento, e, sim, o de ensinar. E ensinar exige criticidade, aceitação do novo, 

pesquisa, reflexão crítica sobre a prática, respeito à autonomia do educando, curiosidade e 

disponibilidade para o diálogo. O professor passa a monitorar as situações de aprendizagem e 

ignora o método antigo, composto por exercícios repetitivos que não estimulam a curiosidade 

do aluno. A partir daí, verifica-se que é necessário o professor e o aluno terem uma postura 

dialógica e curiosa, e não uma postura apassivada. 

Neste contexto interativo, é relevante ressaltar que a mediação se faz necessária no 

processo ensino-aprendizagem na EaD, já que a distância física, nessa modalidade, exige 

recursos, estratégias, habilidades, competências e atitudes diferentes das do ensino tradicional. 

Em virtude disso, a função mediadora do professor tem se fortalecido devido às exigências de 

configuração desse novo ambiente de estudos. Por essas especificidades, a mediação assume 

papel primordial no AVA. 
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Dessa forma, a mediação se caracteriza por estimular maior presença dos 

participantes na EaD. Segundo Brannigan
2
 (2013, apud GONÇALVES, 2013, p.99), a 

presença é definida como a qualidade de “estar-lá” (refere-se à mera presença física), “estar-

com” (implica empatia e atitude de companheirismo e atenção), “estar-para” (envolve atitude 

de prontidão), “estar-em-relação” e “estar-em-transcendência” (envolvem níveis altos de 

presença emocional, psicológica, social e espiritual). Para garantir maior grau de presença do 

professor e do aluno, é preciso encorajamento e estímulo, através da escuta atenta (escuta com 

todos os sentidos, tanto verbal quanto não-verbal) e da utilização de estratégias de 

aproximação, como a polidez, a linguagem fática e os marcadores conversacionais, que 

contribuem para criar envolvimento na linguagem e maior proximidade interacional.  

Na visão de Freire (2018, p.111), no processo ensino-aprendizagem, é importante e 

necessário saber escutar: "(...) não é falando aos outros, de cima para baixo, sobretudo, como 

se fôssemos os portadores da verdade a ser transmitida aos demais, que aprendemos a escutar, 

mas é escutando que aprendemos a falar com eles." A partir dessa afirmação, deduz-se que se 

o professor escutar, paciente e criticamente, o aluno, ele falará com o educando, mesmo que, 

em certas situações, precise falar a ele. 

No AVA, a mediação ocorre por meio de diversos objetos de aprendizagem ou 

dispositivos
3
 (chats, fóruns, sala de tutoria, videoconferências, entre outros) que viabilizam a 

comunicação, tanto síncrona (em tempo real, todos conectados ao mesmo tempo), como 

assíncrona (cada um conectado no seu tempo), possibilitando a participação ativa e autônoma 

dos estudantes. É fundamental que o professor planeje e supervisione cada atividade didática, 

preparando-se para atuar conforme as características e peculiaridades de cada objeto de 

aprendizagem ou dispositivo, a fim de que a mediação efetiva e eficaz aconteça. 

Este trabalho utiliza as categorias teóricas organização do reparo, recurso da 

explicabilidade e da sequencialidade da fala-em-interação, descritos pela Análise da Conversa 

Etnometodológica (ACE). Para analisar os enquadres, footings e alinhamentos dos 

participantes, durante a interação (GOFFMAN, 2013), o trabalho se apoia na Análise 

Sociointeracional do Discurso, incorporando os conceitos propostos por Gumperz (2013), de 

pistas de contextualização e estratégias de aproximação, nas interações ocorridas no AVA. 

                                                           
2
 BRANNIGAN, M. C. (2013). Cultural Fault Lines in Healthcare: Reflections on Cultural Competency. Lanham, Maryland, USA: 

Lexington Books. 
3
 Agamben (2005, p.13) chama literalmente de dispositivo “qualquer coisa que tenha de algum modo a capacidade de capturar, orientar, 

determinar, interceptar, modelar, controlar e assegurar os gestos, as condutas, as opiniões e os discursos dos seres viventes”. Esses 

dispositivos podem ser considerados como tais em razão de motivarem os alunos a interagir com a comunidade virtual e contribuírem para o 

aprendizado. 
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A partir destas perspectivas, tomou-se como objetivo geral deste trabalho analisar a 

gestão da interação entre professor e alunos em aulas/atividades de EaD, do Curso EaD de 

Licenciatura em Letras, oferecido por instituição pública de ensino, visando ao papel 

mediador da aprendizagem exercido pela professora-pesquisadora, na busca da maior 

autonomia dos alunos na aprendizagem. Ao objetivo geral, foram adicionados os seguintes 

objetivos específicos: analisar a interação entre os participantes, descrevendo o papel do 

professor como mediador no processo ensino-aprendizagem; e detectar e descrever as 

estratégias mediadoras utilizadas para estimular maior autonomia na aprendizagem dos 

alunos. 

O interesse em estudar o tema em questão justifica-se, em razão do surgimento de 

novas tecnologias, como por exemplo, o avanço das telecomunicações e da informática, que 

contribuem para que ocorram mudanças, também, na Educação. Com isso, a interação 

professor-aluno vem se tornando muito mais dinâmica, nos últimos anos. Além disso, uma 

maior compreensão de como ocorre a interação em AVA pode projetar algumas luzes sobre a 

redução do grande número de evasões nesses contextos. 

O professor é um orientador, um estimulador de todos os processos que levam os 

alunos a construírem seus conceitos, valores, atitudes e habilidades, que lhes permitam crescer 

como pessoas, como cidadãos e como profissionais. 

Ademais, ele passa a exercer um novo papel: o de lidar com os erros, estimular a 

aprendizagem, ajudar os alunos a se organizarem, estimular a autonomia, esclarecer dúvidas, 

promover a interatividade, acompanhar rotinas de estudo, entre outros. Nessa perspectiva, o 

professor, além de ser o vetor de informações, é também animador da interação e avaliador da 

aprendizagem.  

Em virtude de o aluno da EaD não ter acesso direto a uma sala de aula presencial, é 

importante que ele seja estimulado pelo professor a fazer pesquisas e consultar a plêiade de 

recursos que a Internet e outros meios oferecem, para discutir os resultados obtidos e, ainda, 

ser avaliado por intermédio de instrumentos de medida, quando necessário. Isso só será 

possível, a partir do momento em que o professor assumir o seu papel de mediador do 

processo ensino-aprendizagem, favorecendo a postura reflexiva e investigativa. Dessa 

maneira, o docente irá colaborar para o aluno construir sua autonomia de pensamento e de 

ação, ampliando a possibilidade de participação social e desenvolvimento mental. 

Para isso, é essencial variar e contextualizar os materiais, de modo a construir uma 

dinâmica de estudos assistida, interativa e, ao mesmo tempo, autônoma. Um aspecto 

indispensável ao professor é, certamente, o compromisso com a aprendizagem autônoma e 
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interativa, porque o professor ajuda os alunos a construírem suas próprias estratégias de 

aprendizagem. 

Assim, pode-se dizer que a interação é mutuamente constituída pelos e constitutiva 

para os participantes dos eventos comunicativos, isto é, os participantes organizam a interação 

e as regras da interação organizam e condicionam a atuação de outros participantes. Neste 

contexto, o papel desta pesquisadora, como mediadora de interação, é de vital importância.  

Para tanto, selecionou-se, inicialmente, como corpus, mensagens de chat, fóruns, e-

mails, da sala de tutoria, e mensagens particulares, enviadas pela sala de aula virtual, dos 

alunos do Curso EaD de Licenciatura em Letras da Universidade Federal Fluminense (UFF), 

através da Fundação Centro de Ciências e Educação Superior a Distância do Estado do Rio de 

Janeiro – Fundação CECIERJ/Consórcio CEDERJ. 

A pesquisa visa a responder as seguintes questões: a) como se dá a interação 

professor-aluno no AVA? b) quais os objetos de aprendizagem ou dispositivos utilizados para 

que a mediação ocorra no AVA? c) que estratégias utilizar para tornar a presença mais 

próxima no AVA? e d) como se dá a mediação para a participação ser mais efetiva no AVA? 

A pesquisa está assim delineada: no Capítulo II – Fundamentação Teórica, será 

discutido o embasamento teórico da pesquisa: a Análise da Conversa Etnometodológica 

(ACE) que descreve os procedimentos usados por quem conversa para produzir o próprio 

comportamento e para entender e lidar com o comportamento alheio; e a Análise 

Sociointeracional do Discurso, fundamental para se entender os processos de construção e 

negociação do sentido da interação. 

No capítulo III  –  Introdução à Análise de dados, discute-se a constituição 

pedagógica do locus da sala de aula virtual no AVA, como espaço de interação e de 

aprendizagem e como contexto de pesquisa. Além disso, apresenta-se uma breve visão geral 

da EaD e uma história sucinta da Fundação CECIERJ/Consórcio CEDERJ, tendo como foco 

principal a docência em EaD e a caracterização do perfil do aluno a distância.  

No capítulo IV – Metodologia da Pesquisa, serão explicitados a linha teórica da 

pesquisa, os instrumentos para a constituição e o processamento dos dados
4
 do corpus, assim 

como a configuração dos participantes envolvidos no estudo. 

No capítulo V – Análise e Discussão dos dados, serão apresentadas a análise e a 

discussão dos dados à luz da ACE e das categorias descritivas analisadas, com foco nas 

                                                           
4
 A Diretoria Acadêmica do CEDERJ autorizou a pesquisadora a utilizar as falas do coordenador, professor e alunos nesta pesquisa. O 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido encontra-se nos anexos deste trabalho. 
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interações entre professora e alunos, com vistas a descrever o seu papel na potencialização da 

aprendizagem e da criação de um contexto favorável à maior autonomia da aprendizagem. 

Por fim, no capítulo VI – Considerações Finais, reflexões sobre a prática pedagógica 

em AVA e aplicações e implicações para a EaD, serão discutidas as conclusões e 

considerações finais, com sugestões de aplicação e implicações para o ensino/aprendizagem 

nos contextos de EaD. 
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II. Fundamentação Teórica  

O trabalho analisa a mediação entre a professora-pesquisadora e os alunos inscritos 

na disciplina Português VIII do Curso EaD de Licenciatura em Letras da Universidade 

Federal Fluminense (UFF), através da Fundação Centro de Ciências e Educação Superior a 

Distância do Estado do Rio de Janeiro – Fundação CECIERJ/Consórcio CEDERJ, 

provenientes do Rio de Janeiro e de outros municípios, tomando por base a Análise da 

Conversa Etnometodológica (ACE), a Análise Sociointeracional do Discurso e, 

consequentemente, algumas categorias de análise, tais como: os alinhamentos, os enquadres, 

as pistas de contextualização, entre outras.  

Cabe observar que o foco é posto no conceito de estratégias de aproximação, por ser 

relevante para a flexibilização da estrutura conversacional e para a redução ou minimização 

das assimetrias, no discurso entre professor e alunos em AVA. 

 

2.1. Análise da Conversa Etnometodológica (ACE) 

A Análise da Conversa Etnometodológica (ACE) é voltada para o estudo da ação 

social humana, situada no espaço e no decorrer do tempo real. Garcez (2008, p. 17) esclarece 

que a ACE pode ser entendida a partir da proposta da teoria social, feita por Harold Garfinkel 

(1967), chamada de Etnometodologia. Além disso, ele ainda explica que "os primeiros 

analistas da conversa passaram a ser vistos nomeadamente como tal em meados dos anos 

1970, quando foram publicados os primeiros textos configurados no âmbito de uma 

perspectiva própria chamada de ACE", tendo como destaque o texto de Sacks, Schegloff e 

Jefferson (SSJ) (2003).  

Com o objetivo de mostrar que as pessoas se organizam socialmente, através da fala, 

SSJ (2003) descrevem as características da conversa como um fenômeno organizado: 

 

 

(1)  A troca de falante se repete, ou pelo menos ocorre; 

(2)  Na grande maioria dos casos, fala um de cada vez; 

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

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

são comuns. Junto com as transições caracterizadas por breves intervalos ou 

ligeiras sobreposições, elas perfazem a grande maioria das transições; 

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

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

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

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

(9)  A distribuição relativa dos turnos não é previamente especificada; 

(10) O número de participantes pode variar; 

(11) A fala pode ser contínua ou descontínua; 
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(12) Técnicas de alocação de turnos são obviamente usadas. Um falante corrente 

pode selecionar um falante seguinte (como quando ele dirige uma pergunta à 

outra parte) ou as partes podem se autosselecionar para começarem a falar; 

(13) Várias 'unidades de construção de turnos' são empregadas: por exemplo, os 

turnos podem ser, projetadamente, a 'extensão de uma palavra' ou podem ser a 

extensão de uma sentença; 

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

turnos; por exemplo, se duas partes encontram-se falando ao mesmo tempo, 

uma delas irá parar prematuramente, reparando, assim, o problema. (SACKS, 

SCHEGLOFF E JEFFERSON, 2003, p.14-15) 

 

 

Assim, tais descrições evidenciam que os falantes se organizam na fala-em-interação, 

ratificando o principal objetivo da ACE, que é descrever e explicar as ações sociais 

empreendidas pelos atores sociais ao se engajarem em um processo de interação social. O 

objeto da ACE não se restringe apenas à conversa cotidiana, mas se estende à fala-em-

interação em geral. 

Para Garcez (2008, p. 20), conversa é “a forma básica de sistema de troca de fala, 

que garante, entre outros aspectos, que os participantes da interação falem um de cada vez e 

que a alocação de turnos de fala entre eles seja sempre local”. Ou seja, o termo local não se 

refere ao espaço físico em que a interação se dá, e, sim, à conjuntura sequencial no decorrer 

do tempo físico.  

Quando se fala de ACE, no Brasil, é preciso mencionar a Análise da Conversação 

(AC) (Marcuschi, 1986). O pesquisador considerou a AC para estudar e descrever a língua 

falada no Brasil, bem como discutir a passagem da oralidade para a modalidade escrita. Pode-

se dizer que há diferenças teóricas e metodológicas entre a Análise da Conversação brasileira 

e a ACE. Observa-se que os aspectos que Garcez (2008) examina a seguir dizem respeito 

apenas à ACE. Dentre eles, nota-se o fato de que a ACE enfoca a articulação dos métodos de 

ação social humana (por exemplo, atribuir responsabilidade, explicar-se, iniciar reparo), 

segundo a perspectiva dos participantes dessa ação. Para a breve apresentação da ACE, o 

autor pontua alguns dos seus pressupostos e compromissos fundamentais. 

Primeiramente, pode-se ressaltar que Garcez (2008) se interessava em descrever a 

ação social humana pela observação de dados de ocorrência natural dessa ação, mediante o 

uso da linguagem, sendo face a face ou não.  

Diante disso, cabe salientar que a ACE desenvolve um padrão de convenções de 

transcrição de dados interacionais, chamado modelo Jefferson (veja anexos), que será usado 

parcialmente neste trabalho, a partir dos dados coletados na plataforma Moodle
5
. O modelo 

                                                           
5
 Moodle (Modular Object Oriented Distance LEarning) é um sistema de gerenciamento para criação de curso on-line. Esse sistema é 

chamado também de Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) ou de Learning Management System (LMS). CLARO, M. O que é Moodle? 

29 set. 2008. Disponível em: <https://www.moodlelivre.com.br/tutoriais-e-dicas/974-o-que-e-moodle>. Acesso em: 05 mar. 2018. 
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Jefferson permite ao analista fazer registro, quando um participante rejeita um convite, 

silenciando-se ou respondendo sem atraso. Isso pode ser considerado como agressão ou falta 

de educação. 

Associada à observação detalhada de dados de uso da linguagem, em ocorrência 

natural, está a valorização da perspectiva êmica, ou seja, os participantes precisam o tempo 

todo analisar o que “está acontecendo” entre eles, cabendo aos analistas articular o que eles, 

tacitamente, fazem. Isto posto, é privilegiada a perspectiva situada dos participantes na 

análise. Ademais, é característica da ACE o procedimento de articulação da análise, turno a 

turno, que os próprios participantes empreendem e demonstram uns para os outros. Destarte, é 

fundamental que um mostre para o outro como foi entendido o que o outro disse e o que fez 

no turno anterior, tendo "a chance de suspender o andamento das ações para proceder a 

ajustes quanto ao entendimento que o outro revela da sua própria produção, procedendo à 

iniciação de reparo sobre alguma fonte de problema na sua própria fala ou na fala de outro 

participante" (GARCEZ, 2008, p.25). 

Isso normalmente ocorre em um chat, quando um dos participantes digita 

erradamente. Logo, em seguida, retorna para corrigir/substituir o que foi dito anteriormente, a 

fim de não causar mal-entendidos. 

Pode-se considerar o sistema de tomada de turnos na conversa como um sistema 

ligado à organização do reparo, em que, no fluxo da conversa, pode haver entre os 

participantes problemas de produção ou de entendimentos do que foi dito, ou quando um dos 

interagentes realiza uma reapresentação do conteúdo que o seu interlocutor apresentou, ou 

quando o falante em curso faz um reparo na própria fala. Deste modo, a prática da correção 

(substituição de um item por outro) é entendida como um componente específico de reparo. 

No sistema de tomadas de turnos, na conversa, há a construção de turno, a alocação 

de turno e um conjunto de regras. Quanto ao primeiro item, o falante tem, inicialmente, o 

direito, quando de posse do turno, a uma unidade, que inclui construções do tipo sentenciais, 

sintagmáticas e lexicais. Já o segundo, trata do turno ser alocado pela seleção que o falante 

corrente faz, ou seja, o falante corrente seleciona quem será o próximo a falar. Além de o 

falante corrente selecionar, o outro pode realizar a autosseleção também.  

Quanto às regras de construção de turno, SSJ (2003, p.16) afirmam que elas são 

responsáveis pela alocação de um turno seguinte a um falante que coordena a transferência, de 

modo a minimizar intervalos e sobreposições. Sendo assim, para qualquer turno, no primeiro 

lugar relevante para a transição de uma primeira unidade de construção de turno: 
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a) se o turno for construído com base na técnica "falante corrente seleciona o 

próximo", o falante selecionado tem o direito e a obrigação de tomar o turno seguinte para 

falar, nenhum outro falante tem esse direito, e a transferência ocorre naquele lugar;  

b) se o turno for construído não se baseando na técnica "falante corrente seleciona o 

próximo", a autosseleção para a próxima vez de falar pode ser instituída, mas não 

necessariamente, quem inicia primeiro adquire o direito ao turno, e a transferência ocorre 

naquele lugar; 

c) se o turno for construído não se baseando na técnica "falante corrente seleciona o 

próximo", o falante corrente pode, mas não é necessário continuar, a menos que outro se 

autosselecione; e 

Se, no primeiro lugar relevante para a transição de uma primeira unidade de 

construção de turno, nem a) e nem b) ocorreram, e o falante corrente continuar falando, o 

conjunto de regras (a-c) será reaplicado, no próximo lugar relevante para a transição, até que a 

transferência da vez de falar seja efetivada. 

Outrossim, ressalta-se que os analistas da conversa estudam não apenas a conversa, 

mas a fala-em-interação mais amplamente. Portanto, Schegloff
6
 (1987, apud GARCEZ, 2008, 

p.25-26) aborda e define a existência de diferentes sistemas de troca de falas: 

 

 

Um sistema de troca de falas é caracterizado especificamente pelo formato das 

soluções organizadas que ele dá a problemas genéricos como: gerir a alocação de 

turnos entre os participantes, assegurar a produção de trechos de conversa em 

sequências coerentes de ação (às vezes ao organizar elocuções sucessivas, outras 

vezes, elocuções dispersas, por exemplo), fornecer meios ordenados para lidar com 

problemas ao proferir, escutar e compreender a conversa a fim de permitir que a 

ação prossiga instantaneamente, providenciar procedimentos ordenados para iniciar 

e terminar episódios de atividade interacional em concerto e assim por diante.  

 

 

Com base na fala de Schegloff (1987), isso pode ser ilustrado a partir do uso de 

atividades síncronas, como por exemplo, os chats, nos quais o professor se insere algumas 

vezes na conversa, a fim de expor suas sugestões ou direcionar a fala num rumo só, evitando 

que os participantes falem de outros assuntos. 

Outro recurso analítico importante para a busca da perspectiva êmica na análise da 

fala-em-interação, que é constituinte da ação social humana, é a accountability ou 

explicabilidade. Isto é, quando os participantes avaliam que podem surgir dúvidas sobre o que 

                                                           
6
 SCHEGLOFF, E. A. (1987) Between micro and macro: Contexts and other connections, in ALEXANDER, J. K. C., GIESEN, B., 

MUNCH, R. e SMELSER, N. J. (orgs.) The micro-macro link. Berkeley: University of California Press, p. 207-234. 



19 

eles estão dizendo, eles, naturalmente, “se explicam”, dão satisfação da sua conduta, 

justificam-se, pedem desculpas, etc. 

Além disso, pode-se dizer também que, para a produção da ação, a sequencialidade 

recebe grande destaque, na perspectiva da ACE, pois ela descreve e explica os elementos 

sequenciais da fala-em-interação. Para Garcez (2008, p.28),  

 

 

os participantes precisam demonstrar entendimento do que foi dito e feito antes, ao 

agirem aqui e agora, e podem contar com a expectativa de que os interlocutores 

terão que demonstrar seus entendimentos de modo análogo, subsequentemente – a 

tal ponto que se pode afirmar, em caráter didático, que uma ação só está completa, 

para todos os efeitos práticos, no turno em terceira posição subsequente. 

 

 

Com base na citação acima, explicita-se que, nas interações dos AVA, o turno é 

iniciado por aquele que postou a primeira fala, podendo ser o professor ou o aluno. Contudo, 

espera-se que o professor direcione o curso da interação, podendo parar no segundo turno ou 

não, dependendo do assunto e do respondedor do segundo turno. Ou melhor, se o assunto for 

algo burocrático, que o professor não possa resolver, ele encerrará a conversa no segundo 

turno. Caso ele resolva o assunto, sendo o aluno falante do primeiro turno, este poderá ser o 

interactante do terceiro turno. 

Ademais, na sala de aula virtual, uma elocução pode ser compreendida de várias 

maneiras. Neste contexto, faz-se necessário o analista ponderar uma interação em ambiente 

virtual, em que as trocas de informação são escritas, e os comportamentos e sentimentos dos 

participantes não são perceptíveis, muitas vezes, porque não se trata de interação face a face. 

A análise realizada neste trabalho é inferencial, observando-se as escolhas lexicais do 

interactante, enquanto pistas linguísticas, bem como a intenção dele e o que ele pretende 

atingir com determinada interação. 

Em suma, cabe ao analista da conversa analisar como resultam as ações individuais; 

já aos participantes da conversa, cabe saber lidar com o outro, para produzir ação conjunta. 

Neste trabalho, analisa-se a fala-em-interação na sala de aula virtual, sob a 

perspectiva da ACE, em parceria com a Análise Sociointeracional do Discurso, focando nas 

categorias de análise, tais como: as pistas de contextualização, as estratégias de aproximação, 

os enquadres interacionais e os alinhamentos. 

 

2.2. Análise Sociointeracional do Discurso 

A Sociolinguística Interacional tem como precursores John Gumperz e Erving 

Goffman e, assim como a ACE, propõe o estudo do uso da língua, na interação social. Por 
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isso, é comum a investigação a respeito de conversas cotidianas e trabalhos com interações 

em contextos institucionais, como, por exemplo, nas escolas, universidades, consultórios 

médicos e em outros contextos de conversa institucionalizada x burocracia em geral. 

Gumperz (2013) considera as pistas de natureza sociolinguística que o falante utiliza 

para sinalizar os seus propósitos comunicativos, ou para inferir os propósitos conversacionais 

do interlocutor. Assim, ele elabora conceitos como pistas de contextualização, que serão de 

grande valia para a realização deste estudo, em razão de contribuírem para a interpretação do 

que está sendo dito e feito na interação comunicativa. 

Já Goffman (2013) se dedicou à compreensão do discurso oral e à análise da 

interação, ao trabalhar com alguns conceitos, como enquadre, footing e alinhamento, os quais 

são fundamentais também para a Sociolinguística Interacional. A seguir, uma breve discussão 

sobre cada um deles. 

 

2.2.1. Pistas de Contextualização e Estratégias de Aproximação 

Gumperz (2013, p.151) pressupõe que uma elocução pode ser compreendida de 

maneiras diversas, e os interlocutores decidem interpretar, com base em suas definições, o que 

está acontecendo no momento da interação. Isto quer dizer que as pessoas definem a interação 

em termos de um enquadre, ou esquema identificável e familiar, pela associação de pistas 

linguísticas e paralinguísticas, chamadas pistas de contextualização.  

Souza (2015, p. 12) explica  
 

 

que essas pistas podem aparecer sobre várias manifestações, dependendo do 

repertório linguístico, historicamente determinado, de cada participante e são, 

segundo Gumperz (1982), na maioria dos casos, usadas e percebidas 

irrefletidamente, mas raramente observadas em nível consciente e quase nunca 

comentadas de maneira direta. 

 

 

Nesse sentido, pode-se afirmar que as pistas de contextualização não determinam o 

significado, e, sim, limitam a interpretação, destacando alguns aspectos do conhecimento de 

mundo e minimizando outros. Em outras palavras, infere-se que existem, na interação, 

significados ocultos, sendo um deles colocado em jogo e negociado a partir das pistas de 

contextualização. 

Segundo Gonçalves (2007, p.07), pistas de contextualização são também estratégias 

de aproximação, por serem mecanismos conversacionais. O autor ainda cita as convenções de 

contextualização como pistas de três naturezas, conforme mostra Gumperz (2013): 
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1) pistas linguísticas (alternância do código, de dialeto ou de estilo); 2) pistas 

paralinguísticas (pausas, tempo da fala, hesitações); 3) pistas prosódicas 

(entonação, acento, tom, ritmo, entre outros). Além dessas pistas, podem ocorrer 

também pistas não-verbais (direção do olhar, distância entre os interlocutores, 

postura, gestos). Essas pistas possibilitam aos participantes fazerem a inferência 

conversacional no discurso situado das interações. Elas são empregadas pelos 

participantes ao longo da interação; além disso, sinalizam as pressuposições 

contextuais (tipo de inferência ativada pelo uso de determinadas expressões 

linguísticas, sensíveis ao contexto) e operam mudanças de enquadres e 

alinhamentos, sendo imprescindíveis, portanto, para definir e negociar “o que está 

acontecendo aqui e agora”.  

 

 

Com base nisso, Goffman
7
 (1974, apud RIBEIRO e PEREIRA, 2002, p.50), na 

interpretação da situação social − “o que está acontecendo aqui e agora?” −, aponta para dois 

tipos de indicadores contextuais: o aqui direciona a interpretação para o contexto situacional; 

e o agora remete ao momento da interação em curso. 

Perante o exposto, cabe observar que há duas vertentes na EaD sobre o "aqui", onde 

se encontra o corpo físico do aluno, e a plataforma, onde ele se encontra no plano virtual. Nas 

atividades assíncronas, o seu "agora" não precisa ser, necessariamente, o "agora" do outro 

para que se efetive a interação. 

Então, pode-se assegurar que compartilhar as pistas de sinalização é, portanto, 

significativo para o sucesso das interações em AVA, pois a habilidade de reconhecer e 

entender as pistas de contextualização faz parte da competência comunicativa dos 

interlocutores. Ser competente, comunicativamente, é ter a habilidade para produzir e 

entender essas pistas, enquanto elas ocorrem, e compreender como elas são determinadas pelo 

contexto local (GONÇALVES, 2007, p.07). 

Entre as pistas de contextualização, as estratégias de aproximação – que constituem 

recursos linguísticos verbais e não-verbais dos professores na direção dos seus alunos –  são 

ocorrências que, estrategicamente, podem conduzir a uma diminuição do afastamento, da 

distância e da diferença entre os interlocutores. Um exemplo dessas pistas são os fechos de 

cortesia − atenciosamente, respeitosamente − que são usados, normalmente, por alunos que 

não têm intimidade/aproximação com o professor na conversa. Este, a fim de ter maior 

aproximação, pode utilizar a expressão "um abraço!" em sua resposta, minimizando, assim, a 

assimetria. 

Outro exemplo são os emoticons (emotion: emoção + icon: ícone), veiculados como 

pistas textuais importantes para a captação do sentido no processo de interação. Segundo 

                                                           
7
 GOFFMAN, E. (1974). Frame Analysis. New York: Harper & Row. 
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Carneiro (2009, p. 29), esses elementos são utilizados no AVA “para suprir a impossibilidade 

de atribuir um tom de voz, uma expressão facial ou linguagem corporal ao que se escreve”.  

Outrossim, com base nas ideias de Gonçalves (2007, p. 08), compreende-se que é 

através dessas estratégias de aproximação que a relação professor-aluno poderá otimizar a 

interação, isto é, poderá ajudar os profissionais, como detentores do poder hegemônico, a 

controlar a interação, a mudar as suas atitudes objetivas, distantes, de rotina, e a adotar uma 

atitude mais personalizada, envolvida, de atenção ao aluno. Essas estratégias contribuem 

também para eliminar as diferenças na comunicação professor-aluno. Então, esse aspecto 

interativo sinaliza as tentativas do professor de se aproximar mais do aprendiz, evitando 

problemas interpretativos. Assim, o docente trata o aluno como um ser pensante e 

colaborador, minimizando a assimetria, tanto através das tecnologias, quanto de outros 

materiais disponíveis na plataforma (links, vídeos, hipertextos, etc.). Ao criar os subsídios, o 

professor está ajudando o aluno a se desenvolver por conta própria. 

 

2.2.2. Enquadres e Alinhamentos 

O conceito de enquadre foi introduzido por Gregory Bateson e desenvolvido por 

Erving Goffman. Segundo Goffman (2013, p.107), "o enquadre situa a metamensagem
8
 

contida em todo enunciado, sinalizando o que dizemos ou fazemos, ou como interpretamos o 

que é dito e feito". Além disso, para ele, os participantes estão permanentemente propondo ou 

mantendo enquadres em qualquer encontro face a face. Neste trabalho, considera-se o 

encontro virtual, possibilitando que os enquadres também organizem o discurso e orientem os 

participantes quanto à situação da interação. Daí a indagação “onde, quando e como se situa 

esta interação?”. 

Ademais, em 1979, Goffman introduziu o conceito de footing, como um 

desdobramento do conceito de enquadre no discurso. Para o autor, “footing representa o 

alinhamento, a postura, a posição, a projeção do “eu” de um participante na sua relação com o 

outro, consigo próprio e com o discurso em construção” (GOFFMAN, 2013, p.107). 

Assim, os footings dos participantes são introduzidos, negociados, ratificados ou não, 

co-sustentados e modificados durante a conversa. Na conversa, está presente a “alternância de 

código”. Gumperz
9
 (1976b, apud GOFFMAN, 2013, p.112) tenta identificar o funcionamento 

e o significado de alternâncias, como, por exemplo: discurso direto ou indireto; seleção de 

                                                           
8
  “Metamensagem é tudo aquilo que rodeia as palavras: estilo conversacional, atitudes de um para com o outro, a ocasião, os recursos 

paralinguísticos e os suprassegmentais” (GONÇALVES, 2009). 
9
 GUMPERZ, J.J. (1976b). Social network and language shift. In J. Cook-Gumperz & J.J. Gumperz (Orgs.), Papers on language and 

context, (Working Paper #46). Berkeley: Language Behavior Research Laboratory, University of California. 
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interlocutor; interjeições; repetições; franqueza pessoal ou envolvimento; informação nova ou 

velha; ênfase; separação de tópico e sujeito; tipo de discurso (ex.: palestra).  

Na EaD, ao enviar o feedback da avaliação para o aluno, já aconteceu de o professor 

usar de sua franqueza pessoal para "chamar atenção do aprendiz" de modo polido, e informá-

lo de que ele plagiou sua avaliação de sites da Internet, literalmente, obtendo nota zero. Para 

chegar a essa notícia ruim, o professor, primeiramente, contextualizou o fato e comprovou, 

copiando e colando os links no e-mail. Logo, pode-se dizer que o professor mudou o seu 

footing de avaliação para o footing de repreensão, em razão do plágio do aluno. 

Goffman (2013, p.113) ilustra, em forma de esboço resumido, o que ele chama de 

footing através de suas mudanças: 

 

 

1. O alinhamento, ou porte, ou posicionamento, ou postura, ou projeção pessoal do 

participante está de alguma forma em questão. 

2. A projeção pode ser mantida através de um trecho de comportamento que pode 

ser mais longo ou mais curto do que uma frase gramatical. (...) Estão implícitos 

segmentos prosódicos, não segmentos sintáticos. 

3. Deve ser considerado um ‘continuum’ que vai das mais evidentes mudanças de 

posicionamento às mais sutis alterações de tom que se possa perceber. 

4. Quanto aos falantes, a alternância de código está comumente presente e, se não 

está, estarão presentes ao menos os marcadores de som que os linguistas estudam: 

altura, volume, ritmo, acentuação e timbre. 

5. É comum haver, em alguma medida, a delimitação de uma fase ou episódio de 

nível “mais elevado” da interação (...).  

 

 

Com base no exposto, afirma-se que uma mudança de footing resulta de uma 

mudança no alinhamento que o falante assume para ele mesmo e para os outros presentes. 

Essa mudança acontece de acordo com a maneira como se conduz a produção ou a recepção 

de uma elocução. Uma mudança no footing do falante é um outro modo de falar que acontece 

uma mudança, em seu enquadre dos eventos. Os participantes mudam constantemente seus 

footings, enquanto vão falando, sendo essas mudanças uma característica inerente à fala 

natural (GOFFMAN, 2013, p. 113-114). 

Cabe observar que, durante a conversa, os participantes expõem seus pensamentos e 

expressam seus sentimentos. O falante se envolve com a fala e a recepção, e o ouvinte com o 

que está sendo dito. Ademais, a qualquer dado momento ocorre a troca de papéis – falante e 

ouvinte –, ou melhor, a palavra vai e vem (GOFFMAN, 2013, p.114-115). 

Na visão de Goffman (2013, p.118), a noção de ouvinte é a condição oficial de 

participante ratificado no encontro. Porém, mesmo não sendo um participante oficial no 

encontro, ele pode estar acompanhando a conversa de perto, de dois modos socialmente 

diferentes: pode fazê-lo propositalmente, resultando em “intromissão” (escutar às escondidas), 
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ou “ouvindo por acaso” (não intencional). Logo, o autor afirma que "um participante 

ratificado pode não estar escutando, e alguém que esteja escutando pode não ser um 

participante ratificado". Além disso, os "participantes eventuais são “circunstantes”. (...) Em 

algumas ocasiões, eles podem acompanhar temporariamente a fala, ou captar fragmentos dela, 

isso tudo sem muito esforço ou intenção, tornando-se assim “ouvintes por acaso”".  

Isso pode ocorrer na EaD, se algum aluno de outro curso acessar a sala de 

videoconferência por acaso/erradamente. Mesmo não sendo um participante oficial, poderá 

ouvir, por acaso, a aula em andamento. 

Com relação ao ato de ouvir, Goffman (2013, p.113-133) define o ouvinte como o 

"endereçado". Em outras palavras, é a pessoa a quem o falante remete a sua atenção visual e 

para quem ele espera passar a condição de falante. 

No chat ou no fórum, participam três ou mais alunos. E o falante pode dirigir suas 

observações para a turma, ou para um ouvinte específico, diferenciando o interlocutor 

endereçado dos "não-endereçados". Isso é feito a partir de pistas linguísticas. 

Além do ouvinte, o estudioso trata outro elemento do paradigma conversacional, o 

falante. Para ele, o falante funciona como um "animador", bem como "autor" das palavras que 

são ouvidas e também como "responsável" pelo que elas expressam. Portanto, essas três 

noções podem elucidar o "formato de produção" de uma elocução. Assim, "quando se usa o 

termo falante, está frequentemente implícito que o indivíduo que anima está produzindo seu 

próprio texto e delimitando sua própria posição através dele: animador, autor e responsável 

são um só" (GOFFMAN, 2013, p.135). 

Por fim, pode-se encaixar um falante completamente diferente no corpo da sua 

elocução. Pois, quando em vez de ele dizer algo, opta pelo relato do que o outro disse, 

consequentemente, está mudando o seu footing. E o mesmo ocorre também quando muda do 

relato de seus sentimentos atuais, os sentimentos do “eu remetente”, para sentimentos que já 

teve, mas que não mais endossa. 

Em suma, a mudança de footing é a mudança de uma postura ou alinhamento do 

indivíduo para o outro. Goffman (2013, p.146) enfatiza que, quando o indivíduo muda de voz, 

não está exatamente encerrando o alinhamento anterior, mas suspendendo-o temporariamente, 

com o entendimento de que ele será quase imediatamente restabelecido. Da mesma maneira 

também, quando a palavra é cedida numa conversa, assumindo assim o footing de interlocutor 

(endereçado ou outro), fica garantida a expectativa de reingresso no papel de falante, no 

mesmo footing anterior. "Conforme já dito, esse é claramente o caso do narrador que permite 
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ser interrompido pelos ouvintes". Então, é preciso admitir que é possível manter o mesmo 

footing, através de vários turnos, na fala do indivíduo. 

Na EaD, como não há interação corporal e tom de voz entre os interactantes, podem 

ocorrer erros de interpretação dos footings. Em tal caso, é importante comunicar, através da 

língua escrita, qualquer alteração no enquadre interativo, tornando a interação mais complexa. 

Para melhor compreensão das interações entre professor-aluno, que serão analisadas neste 

trabalho, as características da ACE, através da fala, serão utilizadas como apoio para a 

Análise Sociointeracional do Discurso. 

A seguir, será delineada essa fundamentação teórica da pesquisa, abordando-se a 

visão geral da EaD e a história resumida da Fundação CECIERJ/Consórcio CEDERJ, bem 

como características da sala de aula virtual, os perfis do docente e do aluno a distância. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

III. Introdução à análise de dados  

3.1. Breve história da EaD 

3.1.1. A EaD no Brasil 

Atualmente, podem ser consideradas as seguintes modalidades de educação: 

presencial, semipresencial e a distância. A primeira é utilizada em cursos convencionais; a 

segunda acontece, em parte, na sala de aula, e outra parte a distância, através das tecnologias; 

e a última é efetivada através do uso de tecnologias de informação e comunicação, podendo 

ter ou não momentos presenciais, mas acontece com professores e alunos separados, 

fisicamente, no espaço e no tempo.    

Neste capítulo, somente a última modalidade será abordada, em razão de ter sido 

adotada pelas instituições educacionais, para atender às novas demandas por ensino e 

aprendizagem eficiente e célere. 

Outrossim, pode-se afirmar que há várias definições de EaD, com diferentes pontos 

de vista: uns a consideram como uma modalidade de educação; outros, como um método de 

instrução; e outros, como uma estratégia educativa, etc. Porém, optou-se por apresentar, neste 

trabalho, o conceito de EaD no Brasil, definido oficialmente no art. 1° do Decreto n° 9.057, 

de 25 de maio de 2017. Este Decreto regulamenta o art. 80 da Lei n° 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 

 
 
Art. 1° Para os fins deste Decreto, considera-se educação a distância a modalidade 

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

aprendizagem ocorra com a utilização de meios e tecnologias de informação e 

comunicação, com pessoal qualificado, com políticas de acesso, com 

acompanhamento e avaliação compatíveis, entre outros, e desenvolva atividades 

educativas por estudantes e profissionais da educação que estejam em lugares e 

tempos diversos.   

 

 

Ainda que haja várias definições para essa expressão, a EaD apresenta, como 

característica básica, a separação física dos participantes e o tempo diverso que há entre os 

processos ensino-aprendizagem. Neste sentido, pode-se dizer que a modalidade pode 

contribuir, significativamente, para o desenvolvimento educacional no Brasil, onde se nota 

que o sistema educacional nem sempre consegue desenvolver as múltiplas ações que os 

cidadãos requerem. 

Dessa forma, a Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, incentiva a expansão da 

EaD no Brasil, na medida em que o Estado reconhece, legitima e assegura a viabilidade dessa 

modalidade de ensino, conforme se lê em sua introdução, no artigo 80: “o Poder Público 
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incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino a distância, em todos os 

níveis e modalidades de ensino, e de educação continuada”. Isso quer dizer que a EaD pode 

colaborar tanto na formação, quanto na atualização, de pessoas com pouca escolaridade, mas 

que tenham grande experiência de vida. O processo ensino-aprendizagem será, então, 

adaptado às realidades dessas pessoas, visando a transformá-las em cidadãos ativos na 

sociedade. 

Belloni (1999, p.56-57) mostra, em três gerações, as mudanças ocorridas na EaD, no 

Brasil: 

 Primeira geração (1850 a 1960): o ensino era por correspondência e tomou força 

através do desenvolvimento da imprensa, no final do século XIX. 

 Segunda geração (1960 a 1985): o ensino a distância integrava o uso do impresso 

aos meios de comunicação audiovisuais (antena ou cassete) e, em certa medida, aos 

computadores. 

 Terceira geração (1985 a 1995): começa com o desenvolvimento e a 

disseminação das Novas Tecnologias de Informação e Comunicação (NTIC). Seus meios 

principais são todos os anteriores mais os novos, o que implicará mudanças radicais nos 

modos de ensinar e aprender, tais como: bancos de dados, e-mail, listas de discussão, sites, 

CD-ROM didáticos, de divulgação científica, cultura geral, etc.  

Já Sherron e Boettcher
10

 (1997, apud OTERO, 2009, p.20) citam uma quarta 

geração (1995 − atualidade), que utiliza todas as tecnologias anteriores, bem como as 

facilidades oferecidas pela Internet de alta velocidade (banda larga). Esta geração se 

caracteriza pela utilização de múltiplas tecnologias, e por sugerir um novo modelo de 

aprendizagem mais flexível, que permite a interação entre os participantes do processo 

ensino-aprendizagem e a gerência do aluno, quanto ao seu próprio aprendizado. 

Diante disso, pode-se dizer que a nova metodologia de ensino propõe aulas menos 

expositivas, melhor utilização do tempo e conhecimento do professor. Essa metodologia é 

chamada Sala de Aula Invertida, em razão de propor a inversão completa, do modelo de 

ensino. Ao inverter o modelo tradicional, ou seja, ao retirar o aluno de sua condição passiva – 

o aluno só escuta e não participa –, estimula-o a trabalhar nas aulas fora do ambiente da 

universidade, aumentando, assim, a presença e a participação na sala de aula virtual. Nessa 

metodologia, o conteúdo não é ministrado somente por videoaulas, pois o aluno também pode 

ser incentivado pelo professor a realizar leituras prévias, que estimulam seu raciocínio e o 

                                                           
10 SHERRON, G.; BOETTCHER, J. Distance learning: the shift to interactivity. CAUSE Professional. Paper Series 17. Boulder; CO: 

CAUSE, 1997. 
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encorajam a buscar o auxílio do professor para sanar suas dúvidas, quando houver (PAIVA, 

2016). 

Além da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, cabe destacar que a Secretaria de 

Educação a Distância – SEED, do Ministério da Educação, foi criada pelo Decreto nº 1.917, 

de 27 de maio de 1996, e teve a sua estrutura regimental alterada por meio do Decreto 5.159, 

de 28 de julho de 2004.  Foi criada dentro de uma política que privilegia a democratização e a 

qualidade da educação brasileira. No mesmo ano de criação da SEED, a EaD surge ofi-

cialmente no Brasil. 

Ressalta-se que somente em 2000, essa modalidade de ensino é percebida com 

grande notoriedade. Daí, então, surgiu a UniRede, Rede de Educação Superior a Distância, 

que reuniu instituições públicas do Brasil comprometidas com a democratização do acesso à 

educação de qualidade, por meio da EaD, oferecendo cursos de graduação, pós-graduação e 

extensão. Nesse ano, também foi criado o Centro de Educação a Distância do Estado do Rio 

de Janeiro, CEDERJ, e assinado um documento que inaugurava a parceria entre o Governo do 

Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da Secretaria de Ciência e Tecnologia, as 

universidades públicas e as prefeituras do Estado do Rio de Janeiro (ALVES, 2011, p.89). 

Em 2002, o CEDERJ foi incorporado à Fundação Centro de Ciências de Educação 

Superior a Distância do Rio de Janeiro (Fundação CECIERJ). A partir de 2004, vários 

programas foram implantados pelo Ministério da Educação (MEC), para a formação inicial e 

continuada de professores da rede pública, por meio da EaD. Em 2005, surgiu a Universidade 

Aberta do Brasil (UAB), que manteve a parceria do MEC, com os estados e municípios, com 

o objetivo de integrar cursos, pesquisas e programas de educação superior a distância. Em 

2006, entrou em vigor o Decreto n° 5.773, de 09 de maio de 2006, que estabeleceu o exercício 

das funções de regulação, supervisão e avaliação de instituições de educação superior e cursos 

superiores de graduação e sequenciais, no sistema federal de ensino, incluindo os da 

modalidade a distância. Em 2007, o Decreto nº 6.303, de 12 de dezembro de 2007, alterou 

dispositivos do Decreto n° 5.622, de 19 de dezembro de 2005, que regulamenta o art. 80 da 

Lei n° 9394, de 20 de dezembro de 1996, que estabeleceu as Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional. Em 2009, entrou em vigor a Portaria nº 10, de 02 de julho de 2009, que estabeleceu 

critérios para a dispensa de avaliação in loco, e deu outras providências para a Educação a 

Distância no Ensino Superior no Brasil. Em 2011, a SEED foi extinta (ALVES, 2011, p.89-

90).  
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Em decorrência deste fato, nos últimos anos, a Internet polarizou as pessoas que 

estavam conectadas e as que estavam isoladas, em razão das desigualdades na distribuição dos 

menos favorecidos e da concentração dos indicadores de acesso às tecnologias.  

Na visão de Costa e Faria (2008, p.02-03),  

 

 

é possível compreender a Educação a Distância como uma “estratégia desenvolvida 

por sistemas educativos para oferecer educação a setores ou grupos da população 

que, por razões diversas, têm dificuldade de acesso a serviços educativos regulares”. 

 

 

Assim, é importante considerar a Internet como uma ferramenta de precioso auxílio 

nas práticas de ensino e aprendizagem, fornecendo um novo e interativo meio de superar a 

falta de tempo e a distância, aos excluídos do processo educacional superior público, pelo 

motivo de residirem longe das universidades.  

Portanto, pode-se afirmar que, em virtude da evolução da tecnologia da informação e 

a sucessiva queda nos preços de máquinas e serviços, o acesso dos aprendizes universitários à 

modalidade de ensino a distância tem sido cada vez maior. Ademais, isso também contribuiu 

para esses estudantes serem mais autônomos, já que a autoaprendizagem é um dos fatores 

básicos de sua realização (BELLONI, 1999, p.39). 

 

3.1.2. A Fundação CECIERJ e o Consórcio CEDERJ  

  Os dados coletados para a análise a ser discutida neste trabalho foram retirados da 

disciplina Português VIII, do Curso EaD de Licenciatura em Letras da UFF, através do 

Consórcio CEDERJ. Para maiores informações sobre as ementas das disciplinas do curso, 

basta acessar o link: http://cederj.edu.br/cederj/cursos/letras/ ou verificar o documento nos 

anexos deste trabalho. Observa-se que no Capítulo IV serão dadas maiores informações sobre 

os participantes, os dados, os métodos de coleta e análise de dados. 

Segundo dados fornecidos pela Diretoria Acadêmica do Consórcio CEDERJ e dados 

verificados pelo site da Instituição (https://cederj.edu.br/cederj/), cabe comentar sobre a 

Fundação CECIERJ e o Consórcio CEDERJ. 

A primeira é um órgão vinculado à Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia 

(SECT) e desenvolve projetos nas áreas de Graduação a Distância (Consórcio CEDERJ), 

Divulgação Científica, Pré-Vestibular Social, Extensão (Formação Continuada de 

Professores) e CEJA – Ensino de Jovens e Adultos. 

Já a segunda foi criada com o objetivo de levar a educação superior, gratuita e de 

qualidade, a todo o Estado do Rio de Janeiro. É formado por oito instituições públicas de 

http://cederj.edu.br/cederj/cursos/letras/
http://cederj.edu.br/cederj/
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ensino superior: Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET), Instituto Federal 

Fluminense (IFF), Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF), 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Universidade Federal Fluminense (UFF), 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Federal Rural do Rio de 

Janeiro (UFRRJ) e Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), e conta 

atualmente com mais de 35 mil alunos, inscritos em seus 16 cursos de graduação a distância
11

. 

 

Polos 

Atualmente, o CEDERJ possui 33 polos, espalhados por todas as regiões do Estado 

do Rio de Janeiro, localizados em Angra dos Reis, Barra do Piraí, Belford Roxo, Bom Jesus 

do Itabapoana, Campo Grande, Cantagalo, Duque de Caxias, Itaguaí, Itaocara, Itaperuna, 

Macaé, Magé, Miguel Pereira, Miracema, Natividade, Niterói, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, 

Paracambi, Petrópolis, Piraí, Resende, Rio Bonito, Rio das Flores, Rocinha, Santa Maria 

Madalena, São Fidélis, São Francisco de Itabapoana, São Gonçalo, São Pedro da Aldeia, 

Saquarema, Três Rios e Volta Redonda. 

 

Metodologia 

O Consórcio CEDERJ permite o acesso ao ensino daqueles que vêm sendo excluídos 

do processo educacional superior público por morarem longe das universidades, ou por 

indisponibilidade de tempo nos horários tradicionais de aula.  

Para isso, foram criados e disponibilizados os polos CEDERJ, que são referências 

físicas para que os alunos possam realizar atividades presenciais obrigatórias como, por 

exemplo, aulas no laboratório, avaliações, reforço do conteúdo, com auxílio do professor 

presencial, encontros pedagógicos, etc. 

Os cursos de graduação a distância permitem que o aluno estude no local e horário de 

sua preferência, seguindo o cronograma do Curso. Para isso, ele disponibiliza material 

didático especialmente elaborado por profissionais especializados, além do apoio de professor 

presencial, nos próprios polos, e de professores a distância, por telefone (0800) ou pela 

Internet. Nos polos, não há aulas presenciais diárias, mas algumas disciplinas exigem um 

número mínimo de presença, no local, para a execução das aulas práticas de laboratório, 

trabalho de campo, trabalhos em grupo, além dos estágios curriculares obrigatórios. 

                                                           
11

 O quantitativo de alunos, cursos e polos foi encaminhado à pesquisadora, via e-mail, pela Diretoria Acadêmica do CEDERJ, em 01 nov. 

de 2018. 
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Para que o aluno estude de qualquer lugar, ele tem acesso à sala de aula virtual, ou 

melhor, ele tem acesso à plataforma Moodle, conforme características que serão vistas a 

seguir. 

 

3.2. A sala de aula virtual 

A sala de aula virtual é um sistema composto por recursos tecnológicos disponíveis 

na Internet. Esta favorece a estruturação de um ambiente de aprendizagem a distância e 

oferece diversos recursos que permitem a interação e a criação de um ambiente de sala de aula 

virtual. Esse AVA é empregado com objetivos educativos, possibilitando o acesso aos 

materiais didáticos, atividades, avaliações, além de permitir que os envolvidos no processo 

ensino-aprendizagem interajam de forma colaborativa. 

É notório que a interação entre professor-aluno torna a aprendizagem dependente da 

mediação do professor. Além dessa relação professor-aluno, há também a relação direta entre 

o conhecimento e o aprendiz, entre as tecnologias e os aprendizes. Estes são autônomos, na 

busca das informações e quando têm dúvidas, recorrem ao professor. 

Nesse sentido, Wagner
12

 (1994; 1997, apud MATTAR, 2012, p.24-25) explica os 

conceitos de interação e interatividade: 

 

 

A interação envolveria o comportamento e as trocas entre indivíduos e grupos que se 

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

objetos e duas ações. Já a interatividade envolveria os atributos da tecnologia 

contemporânea utilizada na EaD, que permite conexões em tempo real. Ou seja, a 

interação estaria associada às pessoas, enquanto a interatividade, à tecnologia e aos 

canais de comunicação.  

 

 

Em outras palavras, a interatividade significa a possibilidade de o usuário interagir 

com a máquina e a interação significa o encontro entre professor e aluno que pode ser direta 

(ex.: telefone) ou indiretamente (ex.: fórum). Compreende-se, então, que um professor, ao se 

constituir como sujeito em um AVA, pode estabelecer as estratégias que melhor propiciem o 

envolvimento do aluno, pois o processo de compreensão do aprendiz é resultado do modo 

como ele interpreta as ações do professor. E, estando o aluno envolvido com o contexto 

educacional, certamente, aprenderá com mais facilidade.  

No AVA, as aulas passam a ser mediadas também pelos objetos de aprendizagem ou 

dispositivos (chats, fóruns, correio eletrônico, etc.) que ajudam na recepção, reflexão e 

                                                           
12

 WAGNER, E. D. In support of a functional definition of interaction, 1994. 

     ______. Interactivity: from agents to outcomes. New Directions for Teaching and Learning, 1997. 
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produção do conhecimento. Os objetos de aprendizagem ou dispositivos juntamente com a 

participação dos atores envolvidos no processo ensino-aprendizagem, indubitavelmente, darão 

outro significado quanto à absorção do conhecimento. Isto é, o trabalho em grupo é 

fundamental no AVA, pois evita que a aula esteja unicamente centrada no professor, fato que 

não o deixa mais ser visto como um mero transmissor de conhecimento, e, sim, como um 

mediador no processo ensino-aprendizagem. Com isso, seu papel passa a ser de orientador dos 

trabalhos propostos, incentivador de participação dos alunos nas atividades e avaliações, entre 

outros.  

É nesse contexto que surgem, na EaD, as atividades on-line realizadas em AVA. 

Essas atividades, motivadoras e significativas para os aprendizes, possibilitam promover a 

autonomia deles, sistematizam seus conhecimentos e servem como recurso para avaliação 

somativa (é a forma tradicional de avaliação, normalmente realizada no final do período) e 

formativa (é realizada no decorrer do período, visando aperfeiçoar a aprendizagem e fornecer 

alternativas ao aluno para os problemas encontrados). Em linhas gerais, elas podem ser 

desenvolvidas nos objetos de aprendizagem ou dispositivos da plataforma e/ou nos ambientes 

físicos, como, por exemplo, na biblioteca do polo. 

Com base no AVA da Fundação CECIERJ, pode-se dizer que ele proporciona 

espaços que apresentam: cronograma da disciplina; manual do aluno; espaço de interação e 

comunicação, como fóruns e chats (mural de debates); conteúdos da disciplina (cadernos 

didáticos); material extra; sala de tutoria; atividades que serão realizadas e o sistema de 

avaliação. 

Além disso, é relevante mencionar as principais vantagens e desvantagens 

associadas ao uso da sala de aula virtual. São elas: 

a) Vantagens:  

 flexibilidade de horário para o aluno estudar; 

 ritmo de aprendizagem definido pelo aluno (não é necessário definir datas e 

horas para aprender); 

 formação de um grande número de pessoas ao mesmo tempo; 

 facilidade de atualização dos conteúdos; e 

 acesso à inclusão social, pois dá oportunidade também a portadores de 

deficiências físicas. 

b) Desvantagens: 



33 

 ocorrência de problemas técnicos: as aulas são dependentes da tecnologia. Para 

que elas se realizem, é importante ter equipamentos eficazes, a fim de não comprometer, 

principalmente, as aulas síncronas; 

 facilidade de dispersão dos alunos: alguns alunos se perdem durante as aulas/o 

curso, por se deixarem dominar pelas áreas de interesse pessoal; e 

 dependência constante da conexão da Internet: nem sempre a conexão está 

disponível. Por isso, esse problema pode dificultar na hora de estudar ou de enviar avaliações 

no prazo determinado pelo cronograma do curso. 

A utilização dos AVA, ou e-learning, possibilita a exploração de espaços, culturas e 

conhecimentos espalhados pelo mundo todo e, indubitavelmente, por meio de trabalhos 

colaborativos entre alunos, professores e instituições que agregam valor na área da Educação. 

Nesse sentido, pode-se dizer que a sala de aula virtual é um espaço que favorece o trabalho do 

professor e possibilita que o aluno tenha acesso a várias fontes de conhecimento, de modo que 

a aula não fique descontextualizada. Seu uso pode contribuir para aumentar o grau de 

autonomia do estudante e de eficiência do processo ensino-aprendizagem. 

 

3.3. A Docência em EaD  

Segundo Houaiss (2001, p. 2306-2790), os termos tutor e professor significam, 

respectivamente, "indivíduo que exerce uma tutela. Aquele que ampara, protege, defende; 

guardião. Quem ou o que supervisiona, dirige, governa (...)" e "aquele cuja profissão é dar 

aulas em escola, colégio ou universidade; docente, mestre. Aquele que transmite algum 

ensinamento a outra pessoa (...)".  

Dessa forma, o termo tutor não condiz com a realidade da função desempenhada 

pelo docente que exerce as atividades referentes à EaD. Por isso, neste trabalho, será utilizado 

o termo "professor" no lugar de "tutor", porque o professor, além de ser mediador, também é 

um produtor ou reprodutor de conteúdo. A professora-pesquisadora deste trabalho não só 

planeja, mas executa a sua proposta na plataforma. Entende-se que o tutor apenas executa. 

Além disso, é válido observar o que consta no artigo 1° da Lei n°8030, de 29 de junho de 

2018, que veda a utilização do termo "tutor" para o exercício das atividades de 

acompanhamento das disciplinas ofertadas na educação a distância e dá outras providências: 

 

 

Art. 1° As atividades de acompanhamento das disciplinas ofertadas na modalidade 

semi-presencial (Educação a Distância – EAD), conhecida como atividades de 

tutoria, deverão ser ministradas por professores qualificados em nível compatível 

ao previsto no projeto pedagógico do curso, com carga horária específica para os 
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momentos presenciais e para os momentos à distância, sendo vedada a utilização 

do termo “tutor” para o exercício da referida atividade (grifos nossos). 

 

 

Diante disso, no começo do primeiro semestre de 2019, o Consórcio CEDERJ,  

substituiu o termo "tutor" e atualizou a plataforma CEDERJ com o termo "mediador".  Neste 

trabalho, o termo "professor" define melhor a professora-pesquisadora, por ter contato direto 

com os alunos, visando à interação. Para Mattar (2012, p.45), "a interação pode ter diferentes 

objetivos, como, por exemplo, participação, comunicação, feedback, elaboração, 

controle/autorregulação, motivação, negociação, constituição de grupos, descoberta, 

exploração, clarificação e fechamento". O professor que tem carga horária específica para os 

momentos a distância está inserido no que se entende por docência na EaD, ou seja, ele está 

inserido no grupo de docentes que atuam nessa modalidade de ensino.  

Com base nisso, cabe ainda ressaltar que as instituições de ensino adotam o termo 

tutor como uma estratégia de terceirização, que as exime de pagarem e honrarem os 

compromissos trabalhistas que deveriam ser assumidos, também, no caso desses profissionais. 

Isso não exime a função de "tutoria" não ser exercida por professores na EaD, pois o 

professor assume de fato a docência e tem plenas condições de mediar conteúdos e intervir na 

aprendizagem do aluno. É mister o termo ser revisto pelas instituições que o utilizam e, 

consequentemente, ser aplicado na prática. 

Além disso, convém salientar que o perfil do professor de um curso a distância 

requer algumas características que estão além do domínio da tecnologia, dos conteúdos e da 

didática. É valioso que ele tenha a sensibilidade de saber se relacionar, estabelecendo relações 

de afetividade e empatia a distância. Ao professor, de uma maneira geral, são requisitados 

conhecimentos e habilidades nos AVA, que ultrapassam a perspectiva de mero “motivador”, 

inserindo-o no próprio cerne do processo ensino-aprendizagem. 

Na visão de Mattar (2012, p.xxv-xxvi), o professor desempenha algumas funções de 

extrema importância, para obter êxito nas atividades e aulas propostas, que são: 

 administrativa e organizacional: o professor organiza a sala de aula virtual, 

definindo o calendário e os objetivos do curso, principalmente no sentido da interação  

esperada entre os alunos. Ele também acompanha o aprendizado dos alunos e coordena o 

tempo para o acesso ao material e a realização de atividades;  

 social: o professor é responsável pelo contato inicial com a turma, solicita  a 

apresentação dos alunos; envia mensagens de agradecimento; fornece a eles o feedback 

imediato; faz-se amigo da turma. Em outras palavras, é essencial o professor ter um elevado 
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grau de inteligência interpessoal e estabelecer maior presença. A presença é prioridade na sala 

de aula virtual. Esse conceito é fundamental para os alunos perceberem que o professor está 

acompanhando o acesso e ajudando-os quanto às dificuldades encontradas durante o curso. A 

presença do professor faz com que os alunos se sintam seguros para participar e desenvolver 

as atividades on-line propostas; 

 pedagógica e intelectual: o professor elabora atividades, incentiva à pesquisa, 

questiona, avalia respostas, coordena as interações nas atividades, resume as discussões, 

encoraja os alunos a construírem seus conhecimentos; e 

 tecnológica: o professor realiza a mediação, ajudando os alunos a compreenderem 

o conteúdo do material didático e multimídia, a fim de facilitar a aprendizagem deles. 

Além dos domínios e funções que o professor virtual precisa ter, é muito importante 

a capacidade de promover a interação, independentemente de ela existir ou não na plataforma, 

segundo Pallof e Pratt (2013, p.32-33). Esse é um dos principais critérios de excelência que 

um professor virtual carece ter, as autoras ainda destacam. 

Para Pallof e Pratt (2013, p. 34), ainda há alguns elementos-chave que definem a 

excelência do ensino on-line, como, por exemplo, o professor virtual excelente está 

comprometido com essa modalidade de ensino e utiliza o ambiente on-line a seu favor ao 

lecionar; é capaz de estabelecer presença e encorajar os estudantes a fazerem o mesmo; é um 

bom motivador para os alunos; promove a interação, entre eles, e a interatividade, entre os 

estudantes e as tecnologias, por meio de boas questões de discussão que os envolvem e os 

encorajam a buscar material de resposta por si próprios; respeita os estudantes, tratando-os 

como parceiros no processo de aprendizagem; é aberto, flexível, compassivo, responsivo e 

lidera pelo exemplo.  

Nesse sentido, cabe também correlacionar os elementos-chave das autoras às 

atribuições dos professores do Curso EaD de Licenciatura em Letras, conforme ressalta o 

Edital n° 002/2018 da Seleção Pública de Cadastro Reserva de Tutores a Distância do 

CEDERJ
13

: 

 
 
1. Participar das atividades de capacitação/avaliação de tutores propostas pela 

Diretoria de Tutoria e pelas coordenações de tutoria, dos cursos e de disciplinas.  

2. Conhecer o projeto didático pedagógico do curso e o material didático da 

disciplina sob sua responsabilidade, demonstrando domínio do conteúdo da área.  

                                                           
13

 Das atribuições dos tutores a distância. Edital nº002/2018 - Seleção Pública destinada à concessão de bolsas e formação de cadastro de 

reserva de tutores a distância para atuação nos cursos de graduação. 21 maio de 2018. p.09-10. Disponível em: 

<http://cederj.edu.br/fundacao/abertas-as-inscricoes-para-tutores-a-distancia-cederj/>. Acesso em: 29 jun. 2018. 
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3. Conhecer o cronograma de estudo e das avaliações das disciplinas sob sua 

responsabilidade e ajudar os estudantes a se manterem atualizados.  

4. Conhecer a estrutura de funcionamento da sala de tutoria da universidade onde 

atua.  

5. Cumprir com pontualidade os horários de atendimento aos alunos na sala de 

tutoria das universidades, de acordo com o estabelecido pela Coordenação do Curso 

e Diretoria de Tutoria, bem como as tarefas designadas pela Coordenação do Curso.  

6. Atender às consultas dos estudantes, sempre os incentivando a encontrar a 

resposta e certificando-se de que a dúvida foi sanada.  

7. Orientar os alunos, para o método de educação à distância, enfatizando a 

necessidade de se adquirir autonomia de aprendizagem e sobre a importância da 

utilização de todos os recursos oferecidos para a aprendizagem.  

8. Encorajar e auxiliar os estudantes na busca de informações adicionais nas mais 

diversas fontes de informação: bibliotecas virtuais, endereços eletrônicos, 

bibliotecas, etc., sob a orientação do coordenador de disciplina.  

9. Comunicar-se com os alunos que não procuram a tutoria a distância ou ausentes 

nas avaliações, através de "e-mail"/telefone, encorajando-os a recorrer à tutoria a 

distância/presencial como um auxílio no processo de aprendizagem, sob a orientação 

do coordenador de disciplina.  

10. Auxiliar o professor coordenador de disciplina na oferta de oportunidades de 

aprendizagem através da plataforma (fórum, “chats”, construção de páginas da 

disciplina, formação de grupos de estudo virtuais, etc.), acompanhando e atualizando 

as informações pertinentes à sua disciplina na plataforma.  

11. Emitir relatórios periódicos com o registro da participação do estudante, suas 

principais dúvidas e respectivas orientações e encaminhamentos e registros de 

informações sobre os tipos e os níveis de dificuldades que os estudantes apresentam 

em relação a tópicos das disciplinas e respectivo material didático e encaminhá-los 

ao coordenador de disciplina e ao coordenador de tutoria.  

12. Auxiliar o professor coordenador de disciplina na elaboração, preparação e teste 

de atividades práticas presenciais. 

13. Participar da correção das avaliações tanto presenciais como a distância, bem 

como da elaboração de gabaritos, sempre que solicitado, sob a supervisão do 

coordenador de disciplina.  

14. Participar do processo de avaliação do material didático do CEDERJ, quando 

solicitado, sob a orientação do coordenador de disciplina.  

15. Participar das visitas presenciais aos polos, sempre que solicitado pelas 

Coordenações.  

16. Participar de encontros, atividades culturais, videoconferências e seminários 

presenciais programados pela coordenação do curso.  

17. Realizar as orientações de monografias ou trabalho de conclusão de curso, 

quando previstas na matriz curricular do curso, preferencialmente on-line, e de 

acordo com as suas disponibilidades e de seus orientandos, sob a orientação do 

coordenador da disciplina.  

18. Avaliar as monografias ou trabalhos de conclusão de curso, quando previstas na 

matriz curricular do curso, sob a orientação do coordenador da disciplina.  

19. Apresentar o relatório anual de atividades à Comissão de Bolsas da Fundação 

CECIERJ dois meses antes do término de vigência da bolsa, visando à avaliação das 

instâncias pertinentes para renovação da mesma. Caso o tutor não responda ao 

sistema de relatório, não terá sua bolsa renovada.  

 

 

Ademais, pode-se acrescentar a essas atribuições que a formação do educador 

perpassa por três dimensões essenciais ao ensino a distância, segundo Belloni (1999, p.88-

89): 

  dimensão pedagógica: refere-se ao desenvolvimento das atividades de orientação 

e instrução, incluindo o domínio de conhecimentos relativos ao campo específico da 
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pedagogia e ao desenvolvimento de capacidades relacionadas com a pesquisa e a 

aprendizagem autônoma, que o professor precisa experimentar em sua própria formação, para 

desenvolver com seus alunos; 

  dimensão didática: refere-se à formação específica do professor em uma das áreas 

do conhecimento e à necessidade constante de atualização, quanto à evolução da disciplina; e  

  dimensão tecnológica: refere-se à utilização dos meios técnicos disponíveis, que 

inclui a avaliação, a seleção de materiais e a elaboração de estratégias de uso, bem como a 

produção de materiais pedagógicos, utilizando estes meios. 

Diante disso, pode-se deduzir que a modalidade de ensino a distância requer a 

mediação do professor e estratégias eficazes que envolvam, afetivamente, os sujeitos do 

processo ensino-aprendizagem, bem como promovam a autonomia na aprendizagem do 

estudante. Indubitavelmente, a formação acadêmica e a preparação prévia do professor 

virtual, pela instituição onde atuará, são diferenciais para atuar na EaD e obter resultados 

positivos. 

Em suma, o professor é o docente que domina o conteúdo; interage, medeia, 

acompanha os alunos durante a execução das aulas no AVA e conhece, profundamente as 

ferramentas da plataforma. Então, parte-se do princípio de que o tutor é, indubitavelmente, 

professor. 

 

3.4. O aluno virtual  

Nos últimos anos, novas relações entre participantes são estabelecidas, em virtude do 

novo modelo de aluno, o aluno virtual. Diferentemente do aluno da sala de aula tradicional, o 

aluno virtual passa a ser um sujeito ativo da sua própria aprendizagem. Para ter êxito na sua 

aprendizagem, faz-se necessária a proximidade dos participantes, a partir da interação, do 

diálogo. Ao se estabelecer essa relação, a aprendizagem se torna significativa para eles.   

Diante disso, cabe destacar que aprender em um ambiente virtual é diferente de se 

aprender em uma sala de aula tradicional, com professores presentes, dando apoio imediato. 

Muitas vezes, questiona-se se é qualquer aluno que está preparado para ser um aluno virtual. 

Obviamente, a resposta é não. Para realizar um curso na modalidade a distância, é preciso que 

o aluno supere suas limitações pessoais e desenvolva a capacidade de aprender 

autonomamente.   

Por aprendizagem autônoma, segundo Belloni (1999, p.39-40), 
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entende-se um processo de ensino e aprendizagem centrado no aprendente, cujas 

experiências são aproveitadas como recurso, e no qual o professor deve assumir-se 

como recurso do aprendente, considerado como um ser autônomo, gestor de seu 

processo de aprendizagem, capaz de autodirigir e autorregular este processo (grifos 

nossos). 

 

 

Com base nisso, entende-se que o processo educativo é reorganizado a fim de 

promover o desenvolvimento das capacidades de autoaprendizagem, tendo a figura do 

professor como suporte do aluno, quando necessário. 

Outro ponto importante a se comentar é que o aluno virtual não aprende sozinho. 

Para que se tenha êxito no processo ensino-aprendizagem, é preciso que o professor saiba 

ouvir o aprendiz, respeitando suas ideias e limitações, bem como compreenda o aluno e seus 

sentimentos, pois só existirá aprendizagem, se existir uma relação de afetividade. É 

recomendável que o professor estimule o aluno a pesquisar sobre o conteúdo da disciplina e a 

desenvolver o seu próprio aprendizado, por intermédio de um diálogo motivador. 

Ao incentivar o aluno a buscar e aperfeiçoar seu conhecimento, ele se torna um 

aprendiz ativo, formulando ideias e desenvolvendo outros conceitos. Certamente, essa 

motivação e esse apoio didático-pedagógico potencializam o crescimento do aluno, 

conquistando, assim, sua independência nos estudos. 

Nesse sentido, cabe observar que muitas dificuldades de aprendizagem, encontradas 

pelos alunos, podem estar atreladas aos ruídos de comunicação ou à falta de motivação do 

professor. Sem dúvida alguma, quando a interação eficaz ocorre, o processo se torna 

construtivo, desafiador e estimulante. 

Além disso, é importante afirmar que a atuação do professor, ou melhor, a presença 

dele no AVA, não só motiva, como também promove a manutenção do aluno no curso. O 

acompanhamento do professor no processo de aprendizagem é fundamental para evitar a 

evasão. 

Ademais, complementando o que foi exposto, é aconselhável que os educadores 

proponham atividades que promovam a interdisciplinaridade no AVA, a fim de desenvolver o 

saber intelectual do aluno por meio da relação de outros ramos do conhecimento. Assim, o 

aluno estará preparado para ser um cidadão que relacione e utilize o conhecimento adquirido 

no mercado de trabalho. Isso mudará completamente a visão que alguns estudiosos têm sobre 

a figura do estudante de EaD, que é a de realizar uma aprendizagem passiva que assimila 

superficialmente, o conteúdo. O aluno virtual só passa a ter êxito se souber administrar seu 

tempo, se conseguir se afastar de redes sociais enquanto estuda, se tiver disciplina diariamente 

e se for encorajado pelo professor. 
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Postula-se, diante dos fatos, que os materiais didáticos estudados durante o curso 

ofereçam conhecimentos, habilidades, ideias e valores relevantes, que possam potencializar o 

desenvolvimento intelectual do aluno, tornando-o sujeito crítico e autônomo, bem como 

futuro profissional que exerça a cidadania no seu dia a dia. 

 

3.5. Caracterizando a interação professor-alunos no Ambiente Virtual de Aprendizagem 

(AVA) e a Assimetria no Discurso Institucionalizado  

Este capítulo tem como objetivo abordar, especificamente, as características da 

interação entre professor e alunos na sala de aula virtual e argumentar se a relação 

assimétrica, em tal interação linguística, pode ser minimizada ou reduzida, bem como 

descrever a importância do feedback e da presença do professor no processo ensino-

aprendizagem. 

Na sala de aula presencial, a assimetria é uma característica inerente à relação 

professor-aluno, em razão da diferença de experiência e saber técnico, e, principalmente, da 

diferença de poder, que é conferido a cada um deles, pela própria instituição escolar. Via de 

regra, o professor tem total respaldo da escola quanto à seleção de conteúdos que serão 

ensinados aos alunos, à escolha de tópicos conversacionais que ele julga pertinentes para suas 

aulas e, assim, sucessivamente. Desta forma, na maioria das vezes, o professor pode evitar 

que o poder da fala seja compartilhado com os alunos. Além disso, cabe a ele determinar se na 

aula, a ser ministrada, será garantida a manifestação de seus alunos, de forma que o grau de 

assimetria seja menor ou não. 

Já na sala de aula virtual em análise, a professora procura manter uma interação mais 

democrática, com seus alunos, criando estratégias de aproximação entre eles. Assim, os 

alunos não se sentem desmotivados.  

No CEDERJ, a professora-pesquisadora envia, frequentemente, e-mails para os 

alunos com o intuito de lembrá-los quanto à elaboração das atividades e prazos de entrega. 

Isso faz com que os alunos esquecidos se lembrem de realizar a atividade, e motiva a turma a 

participar com empenho. 

Dessa forma, a mediação se caracteriza por estimular maior presença do aluno na 

EaD.  Palloff e Pratt (2013, p.27) enfatizam a importância de estabelecer presença: 

 

 

Estabelecer presença é a principal prioridade em uma aula "on-line", e a capacidade 

do instrutor de fazê-la de forma eficaz, bem como de ser capaz de encorajar o seu 

desenvolvimento entre os estudantes, é uma medida da excelência do instrutor "on-

line". Estabelecer presença é o processo de demonstrar aos outros quem somos no 
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ambiente "on-line" e de fazer contatos sociais com aqueles que compartilham esse 

ambiente conosco. 

 

 

Para essas autoras, estabelecer presença na sala de aula presencial é algo raramente 

considerado pelos professores, pois os estudantes estabelecem um senso de quem é seu 

professor e quem são seus colegas, por estarem no mesmo espaço físico.  

Na sala de aula virtual, é importante que o professor se faça presente, a fim de 

diminuir a distância entre ele e os alunos, mostrando que está sempre pronto a ajudá-los e 

motivando-os a realizarem as atividades. Assim, eles perceberão que o docente está 

acompanhando quem está interessado e quem está participando das tarefas de aprendizagem, 

que fazem parte do curso.  

 

3.5.1. A interação no AVA 

 

 

A relação do homem com a máquina nunca é um diálogo como ocorre entre seres 

humanos; as reações do computador a um clique não caracterizam um diálogo 

(PRIMO, 2007, p.228-229). 

 

 

Partindo-se dessa ótica de Primo (2007), pode-se assegurar que a interação só se 

efetiva quando professor e alunos utilizam as ferramentas que a máquina possui e se 

comunicam. Ou melhor, para que haja interação e formação de um novo saber, é fundamental 

que o professor motive os alunos a realizar atividades complementares, e também a participar 

das discussões no AVA, por meio de objetos de aprendizagem ou dispositivos, segundo a 

concepção dada por Foucault, retomada por Agamben (2005, p.13), em seu texto “O que é um 

dispositivo?”.  

O “dispositivo tem sempre uma função estratégica concreta e se inscreve sempre em 

uma relação de poder” (AGAMBEN, 2005, p.10), relacionado à capacidade de prender o 

indivíduo em sua rede de significação. Esses objetos de aprendizagem ou dispositivos 

possuem a capacidade de transformar o aluno em sujeito, um indivíduo ativo e crítico em 

relação a sua sociedade, no AVA. Isso possibilitará ao aprendiz relacionar o que já sabe às 

novas ideias presentes nos objetos de aprendizagem ou dispositivos, interagindo com outros 

indivíduos envolvidos, desenvolvendo e buscando o seu próprio saber. 

Quanto à formulação de que o poder é uma relação, pode-se afirmar que as relações 

de poder são assimétricas e seu diferencial é permitir uma força prevalecer sobre a outra; o 

elemento de desequilíbrio pode ser modificado, invertido, e isso é característico das relações 

de poder. 
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A concepção de poder como relação dispõe que toda relação social é atravessada por 

relações de poder. Relações humanas, como as familiares, afetivas, profissionais, 

pedagógicas, dentre outras, são igualmente relações de poder. Para Foucault
14

 (2015), dizer 

que o poder é uma ação sobre ações possíveis significa que o educador pode governar, guiar, 

direcionar o aluno, com base em estratégias, como o aconselhamento, o incentivo, a 

facilidade, etc.  

Durante as aulas de Português VIII, a professora-pesquisadora procurou facilitar a 

aprendizagem, sugerindo informações, solicitando reflexões sobre os estudos realizados, 

incentivando os alunos à participação/ao diálogo, reparando mal-entendidos, relembrando 

sobre a feitura das atividades, entre outras estratégias. 

Nesta perspectiva, sabe-se que a interação é o meio pelo qual os interlocutores se 

constituem como sujeitos. Portanto, a interação, na sala de aula virtual, é um processo que se 

dá por meio da palavra, constituída pelos sujeitos sociais nela envolvidos, considerando que 

as palavras só adquirem sentidos se considerarmos as determinações sócio-históricas dos 

interlocutores e o contexto discursivo.  

O sujeito professor, como representante da instituição escolar, possui legitimação 

para exposição de um determinado saber e possui legítimo poder sobre o aluno. Por isso, a 

mediação é um elemento fundamental, para tornar a relação de poder menos assimétrica e 

mais igualitária e significativa, para todos os participantes. Na sequência, caracteriza-se o 

Discurso Institucionalizado Assimétrico, na sala de aula. 

 

3.5.2. O Discurso Institucionalizado Assimétrico 

Gonçalves (1995, p.264) define que Discurso Institucionalizado (DI) “é um termo 

genérico para uma grande variedade de gêneros discursivos que compartilham uma série de 

fatores e traços que os caracterizam”. Um exemplo de DI é a interação professor-aluno.  

Ele ocorre em interações assimétricas nas quais os interagentes estão em 

desigualdades em termos de poder, status relativo e distância social, o que gera um rígido 

controle das estruturas de participação dos interagentes no discurso. Diferentemente da 

interação natural, o DI constitui uma interação tensa para a qual muitos fatores de controle 

contribuem.  
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Pode-se explicar que, em um nível macrossociolinguístico, os parâmetros da 

institucionalidade do discurso podem se medir por aspectos, tais como, o status 

socioeconômico, os papéis sociais, os objetivos, as crenças e expectativas que regulam a 

interação. Já no nível microssociolinguístico, os fatores são de ordem discursiva, 

conversacional e linguística. Gonçalves (1995, p.265-267) destaca alguns parâmetros 

reguladores da institucionalização do discurso: 

1) controle do tópico/assunto: os tópicos não estão sujeitos à livre negociação entre 

os participantes, mas, geralmente, sofrem direcionamento por um ou mais deles, revestidos 

com o poder institucionalizado que a sua identidade organizacional e o seu papel social lhes 

atribuem; 

2) organização tática da interação: o sistema de troca de turnos, vez de falar, 

escolha, nomeação do próximo falante são impostos de cima para baixo, pelo poder 

hegemônico interacional de um dos participantes; 

3) grau de planejamento e o nível de formalidade: os discursos institucionalizados 

se situam no polo mais formal e mais planejado do continuum linguístico dos gêneros 

discursivos, isto é, estão mais próximos da língua escrita do que da língua oral; 

4) reciprocidade/não-reciprocidade do discurso: o grau de reciprocidade é menor 

nos gêneros discursivos institucionalizados, uma vez que a participação no discurso é 

monitorada por um ou mais falantes; 

5) linguagem funcional: é a sequência e tipos de atos de fala (diretivos, ordens, 

pedidos, perguntas) que constituem o discurso institucionalizado; e 

6) conhecimento ou saber técnico: é relevante e específico de cada área, pois 

emprega um vocabulário que pode ser fonte de discrepâncias conceituais e lexicais. 

Observa-se que a maioria das interações no AVA é, em maior ou menor grau, 

assimétrica, pois sempre haverá algum tipo de dominação (pela quantidade de fala, semântica, 

interacional, estratégica) em algum momento da interação. Ou melhor, o que se observa é que 

a assimetria pode ter reflexos sobre a relação de poder, mas não equivale ao poder em si.  

A sala de aula virtual é o lugar social que permite ao professor ser sujeito 

institucionalmente autorizado a controlar e distribuir os turnos no espaço escolar, como 

também a transmitir o conhecimento previamente planejado em determinada disciplina. O 

discurso se torna mais simétrico quando é dado aos participantes maior poder de decisão e de 

escolha, maior autonomia, num ambiente menos coercitivo e mais igualitário. 

É papel do professor incentivar o aluno a se envolver nas atividades propostas, mas, 

para isso, é fundamental estabelecer um clima de coparticipação entre ele e os alunos, que 
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facilitará melhor compreensão e domínio dos conteúdos veiculados no ambiente de sala de 

aula.  

Galembeck
15

 (2005, apud LINS, 2013, p.16) trata de alguns recursos que o professor 

pode usar para tornar a aula menos assimétrica:  

a) recursos fáticos: emprego de primeira pessoa do plural (nós); de um pronome de 

segunda pessoa (você); perguntas retóricas; marcadores de busca de aprovação ou 

assentimento; apelo ao esforço e à participação; emprego de linguagem coloquial; e 

b) recursos de construção e reconstrução do texto falado: os exemplos e a analogia; 

diálogos simulados; testemunho e alusão a fatos históricos; alusão a aulas anteriores; uso da 

paráfrase; repetições; comentários conclusivos. 

Esses recursos podem ser usados pelo professor para negociar a construção do 

conhecimento. Os recursos fáticos se destinam a estabelecer o contato entre os interactantes e 

a mantê-lo, e os recursos de construção e reconstrução do texto falado facilitam a 

compreensão da mensagem.  

Na EaD, o que se busca não é o poder, mas antes a minimização ou redução da 

diferença entre professor-aluno, através de procedimentos estratégicos. Nessa perspectiva, o 

professor elimina ou diminui as diferenças existentes entre ele e o aluno, com o propósito de 

garantir eficácia no processo ensino-aprendizagem, bem como desenvolve, assim, estratégias 

de aproximação, que remetem a uma matriz discursiva que precisa considerar o outro para 

obter resultados satisfatórios. 

Em outras palavras, essas estratégias podem operar de forma a amenizar as tensões 

que, geralmente, se instauram em certas atividades mais complexas, sobretudo trabalhos em 

grupo; estabelecem maior interação, proporcionando uma relação recíproca; minimizam a 

assimetria existente entre os interlocutores; facilitam a comunicação e a interpretação; ajudam 

a construir um discurso em que a argumentatividade do professor seja, suficientemente, forte, 

para que o aluno responda positivamente às perguntas dele.  

Por fim, é importante que o professor, como agente social e condutor da interação, 

possua competência linguístico-comunicativa e competência pragmática, ou seja, é 

fundamental que ele saiba lidar com as variações e especificações do real, a fim de viabilizar a 

aula e a interação como um todo, e atingir os objetivos previstos inicialmente. Isso pode ser 

ilustrado a partir dos chats, realizados na sala de aula virtual do CEDERJ. A professora-

pesquisadora interfere muito pouco durante as conversas. Sua intervenção se dá quando 
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pretende esclarecer algo que está sendo discutido, ou para chamar algum aluno para dialogar 

com o grupo. 

Ademais, as estratégias discursivas usadas pelo professor servirão para mitigar o seu 

status superior frente aos alunos, facilitando e efetivando o fluxo interativo, sem o qual não 

será possível realizar integralmente os objetivos previstos para a aula. 

 

3.5.3. Feedback e Presença do professor 

O feedback utilizado pelo professor serve como instrumento de motivação e 

avaliação da aprendizagem, na EaD. Ao ser usado no processo avaliativo, é essencial que ele 

conduza o aluno a refletir sobre seus erros e acertos, motivando-o para a construção e 

reconstrução, num ciclo constante de aprendizagem. 

O tempo de resposta e a qualidade do feedback, do professor, semelhantes ao que se 

denomina escuta atenta nas interações presenciais (e.g. médico-paciente), são dois aspectos 

motivacionais para o aluno. Por isso, algumas instituições estipulam prazos de resposta para o 

docente, minimizando o tempo entre a mensagem do aluno e o feedback do professor. O 

cumprimento desses prazos é importante, para que o aluno não sinta a ausência do docente e 

não reaja com baixa produtividade. 

Segundo Williams (2005, p.52), o feedback positivo tem a função de reforçar um 

comportamento que se deseja repetir; o feedback corretivo tem por objetivo modificar um 

comportamento. Quando uma pessoa não está agindo adequadamente, é recomendado ao 

professor emitir um feedback deste tipo, tomando o devido cuidado para não dar um feedback 

ofensivo, pois este não orienta, não permite a aprendizagem pelo erro e não motiva para os 

estudos, acabando por gerar conflitos entre o professor e o aluno que o recebe; e o feedback 

insignificante é vago, genérico e pode confundir o aluno com o seu propósito. 

É papel do bom professor eliminar as causas dos “ruídos” e os fatores de distorção no 

feedback. No processo ensino-aprendizagem, o docente tem a missão de mediar o processo 

educativo, guiando e orientando o aluno para que se sinta motivado e consiga ser 

participativo, interagindo com os colegas e buscando novos significados para o conhecimento. 

Assim, é essencial que os professores tenham um papel ativo, ao dar feedback nas 

atividades desenvolvidas pelos alunos, em tempo necessário, para eles se sentirem ouvidos, 

bem como tecer comentários personalizados e apontar críticas construtivas. 

Alves et al (2011, p.196) citam, em seu artigo, o modelo de feedback que é chamado 

Escada de feedback, utilizado no processo avaliativo dos cursos ofertados por Wide World no 

documento “Assessing of Understanding WIDE course”, feito por Daniel Wilson e adaptados 



45 

por Heidi Goodrich e Susan Wirzing, no curso de formação de professores de Harvard. O 

modelo a seguir oferece uma estrutura de auxílio à reflexão do aluno, em quatro etapas:  

a) esclarecer: o professor inicia o diálogo de orientação, com perguntas sobre pontos 

que não estão claros ou parecem ausentes antes do feedback;  

b) valorizar: é fundamental que o professor aprecie as ideias do aprendiz, 

enfatizando pontos positivos do trabalho e elogiando-o, honestamente. Assim, o professor 

mostra que está atento ao processo de aprendizado do aluno;  

c) questionar: caso o professor discorde das ideias do aluno, é apropriado questioná-

lo, mas sem acusações ou críticas; e  

d) sugerir: é importante que o professor faça as suas sugestões de melhoria dos 

problemas encontrados no trabalho. 

Pode-se inferir que, a partir desse modelo, é significativo que o aluno se conscientize 

de que precisa construir o seu conhecimento, utilizando as ferramentas disponíveis como 

elementos norteadores da aprendizagem. Outrossim, ele conta com a presença e o 

aconselhamento do professor que o guiará, através do feedback. Gonçalves (2013, p.99) 

aponta três formas de presença fundamentais para o processo ensino-aprendizagem:  

    

     

1) presença física: a sensação de “estar lá”, de estar imerso em determinado 

ambiente físico; 2) presença social: a sensação de estar com alguém, de estar face a 

face com outra(s) pessoa(s); e 3) autopresença: a sensação de autoconsciência, de 

identidade, de pertencer ao grupo. 

 

 

Então, o feedback pode ser definido como o instrumento usado para diminuir a 

distância em EaD e para otimizar a presença do professor no AVA, promovendo a autonomia 

e o desenvolvimento do aluno.  

No que tange ao feedback do professor, é oportuno observar como os participantes, 

no evento interacional, alinham-se em relação uns aos outros e com o que está acontecendo no 

aqui e no agora da interação. Por se tratar de uma interação focada, ou tensa, a interação 

professor-aluno é sempre assimétrica. A qualidade da interação poderá ajudar a minimizar ou 

reduzir essa assimetria, como se pode ver mais adiante nas análises deste trabalho, nos 

feedbacks da professora-pesquisadora, especificamente, as estratégias de aproximação 

utilizadas por meio de elogios e termos em tons afetivos. Isso certamente ajudou a diminuir a 

assimetria entre os participantes. 

Tannen e Wallat (2013, p.188-189) chamam de enquadres interativos o que as 

pessoas pensam que estão fazendo, quando falam umas com as outras. Esses enquadres estão 
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relacionados aos esquemas de conhecimento, que fornecem expectativas de como interpretar 

o que é dito e o que é feito.  

Certamente, ao ser encaminhada uma atividade para avaliação, o aluno fica 

aguardando, ansioso, o retorno da avaliação pelo professor. Dependendo do resultado, 

positivo ou negativo, o enquadre poderá mudar ou não, conforme as expectativas dos 

participantes confirmarem ou não. 

Neste trabalho, pretende-se verificar se o feedback do professor contribui para o 

incentivo ao debate on-line, de modo que haja concordância, indagação, discordância, 

questionamento, esclarecimentos sobre o tema no discurso. 

 

3.6. Interação, mediação e autonomia 

Este capítulo tem como proposta discutir a interação entre os interactantes, a 

autonomia do aprendiz e a mediação pedagógica, com o uso das novas tecnologias, bem como 

descrever a relevância das tecnologias educacionais na prática do docente em AVA. 

Primeiramente, é relevante ressaltar que a educação está passando por intensas 

transformações ao longo dos anos. As novas tecnologias surgem, modelam-se e reinventam-

se. Elas têm implicações para os processos educativos, os docentes e os discentes. Por isso, é 

necessário que haja preparação/formação dos profissionais para ensinar e aprender por meio 

de novas tecnologias. 

Atualmente, existem equipes multiprofissionais, de formações multidisciplinares, 

competências e habilidades ímpares, incumbidos de auxiliar os profissionais docentes a se 

adaptarem ao trabalho na EaD, principalmente através do Design Instrucional. 

É mister que essa formação do docente seja condizente com a realidade a ser 

vivenciada no AVA dos cursos ofertados. Sua postura mudará e será aplicada nesse ambiente. 

A mudança também se dará no sentido de formular o material, conforme o perfil do seu 

público e o projeto pedagógico do curso. Ou melhor, é fundamental que ele tenha uma 

linguagem adequada ao seu aluno e aos contextos, com exemplos práticos, a fim de 

compreenderem o conteúdo abordado e alcançarem as competências desejadas. 

Em segundo lugar, pode-se dizer que as tecnologias não são uma panaceia para os 

problemas da educação. Elas são objetos de aprendizagem ou dispositivos, que podem ser 

utilizados para inovar e transformar um processo elaborado com a cooperação do professor e 

de seus alunos. Para tanto, é fundamental que o professor, como mediador, auxilie o aluno, 

possibilitando-lhe que seja autor de suas próprias ações e se desenvolva. Evidencia-se, então, 
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o papel ativo de aluno como sujeito no processo ensino-aprendizagem e a importância da sua 

formação. 

Para que a mediação ocorra, é necessário que haja a interligação da escola, do 

professor, do aluno e da sociedade, considerando que o aprendente é o centro do processo 

ensino-aprendizagem. 

Com o advento da informática na educação, houve um investimento significativo em 

tecnologias de alta velocidade para conectar alunos e professores na EaD. Mas, para trazer 

resultados significativos para o desenvolvimento educacional, é importante que se resolvam 

alguns pontos cruciais e críticos, conforme Moran et al (2013, p.08) abordam:  

 

 

a questão da educação com qualidade, a construção do conhecimento na sociedade 

da informação, as novas concepções do processo de aprendizagem colaborativa, a 

revisão e a atualização do papel e das funções do professor, a formação permanente 

deste profissional "professor", a compreensão e a utilização das novas tecnologias 

visando à aprendizagem dos nossos alunos e não apenas servindo para transmitir 

informações (ensino a distância x educação e aprendizagem a distância), a 

compreensão da mediação pedagógica como categoria presente tanto no uso das 

próprias técnicas como no processo de avaliação e, principalmente, no desempenho 

do papel do professor. 

 

 

Com base nisso, pode-se salientar que o papel do professor na educação escolar é ser 

um mediador interessante, competente e confiável. Cabe observar que a educação é um 

processo em que toda a sociedade está envolvida, pois ela educa quando transmite ideias, 

valores e conhecimentos, e, quando busca isso, todos aprendem mutuamente, sofrem 

influências, adaptam-se a novas situações. Moran (2013, p.12) é bem categórico com relação 

sobre quem define a aprendizagem: "não são os recursos que definem a aprendizagem, são as 

pessoas, o projeto pedagógico, as interações, a gestão". 

Mesmo a sociedade experimentando novos desafios no dia a dia, com o uso das 

tecnologias, ainda é predominante a visão conservadora, repetindo-se o que está consolidado. 

É necessário que a escola atual mude e reaprenda a ser uma organização mais inovadora, pois 

ela é muito burocrática e pouco estimulante para professores e alunos. 

Segundo Moran (2013, p.13), uma educação inovadora agrega um conjunto de 

propostas que lhe servem de guia e de base, tais como "o conhecimento integrador e inovador; 

o desenvolvimento da autoestima e do autoconhecimento (valorização de todos); a formação 

de alunos empreendedores (criativos, com iniciativa) e a construção de alunos-cidadãos (com 

valores individuais e sociais)".  
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Essas propostas poderão tornar o processo ensino-aprendizagem mais integrador e 

inovador. O autor ainda revela que os envolvidos com esse processo "podem ser produtores e 

consumidores de informação". É fato que a digitalização traz a multiplicação de 

possibilidades de escolha, de interação. A mobilidade e a virtualização libertam professores e 

alunos dos espaços e dos tempos rígidos, previsíveis, determinados, como foi especificado 

antes, à página 27, sobre o método da Sala de Aula Invertida. 

Ademais, o professor tem como desafio, na modalidade a distância, ser uma pessoa 

mais perceptiva, afetiva, realizadora e realizada. Pois não adianta ter um currículo excelente 

se ele não adquire essas qualidades. É essencial que ele seja o grande incentivador no 

processo ensino-aprendizagem, em razão de formar alunos mais independentes e 

responsáveis, socialmente. Ou melhor, formar alunos que acreditem em si, buscando novas 

realizações pessoais e profissionais. 

Os alunos, de modo geral, só terão êxito nos estudos, no trabalho e na vida social se 

tiverem autoconfiança e autoestima. A autoconfiança só se adquire por meio do 

autoconhecimento. O aluno poderá aprender mais e melhor se o professor ensiná-lo num 

clima de confiança, incentivo, apoio e autoconhecimento. Além disso, é interessante que o 

docente estabeleça relações cordiais, afetivas, de carinho, tolerância, acolhimento e 

flexibilidade, dentro dos padrões conhecidos. Somando-se a isso, a educação escolar ampliará 

o relacionamento entre gestor-professor-aluno-escola-família e sociedade, num clima afetivo 

e criativo de solidariedade e apoio. 

Isso quer dizer que é crucial os envolvidos com esse processo terem mais afetividade 

e colaboração uns com os outros. Atualmente, eles são vistos ainda como controladores e 

autoritários. Na visão de Moran (2013, p.18), 

   

    

a afetividade se manifesta no clima de acolhimento, empatia, inclinação, desejo, 

gosto, paixão e ternura, de compreensão para consigo mesmo, para com os outros e 

para com o objeto do conhecimento. Ela dinamiza as interações, as trocas, a busca, 

os resultados. Facilita a comunicação, toca os participantes, promove a união.  

 

 

Nesse sentido, infere-se que para minimizar a assimetria entre professor e alunos, é 

importante que o professor seja proativo, afetivo e ético, no processo ensino-aprendizagem. 

Considerando que os modelos tradicionais ainda estão sedimentados, poderão funcionar 

melhor. Por isso, é complicado fazer mudanças rápidas, em razão de os alunos se encontrarem 

em processos desiguais de aprendizagem. 



49 

É interessante ainda comentar que o aluno aprende facilmente, quando tem a 

sensibilidade de perceber o objetivo, a utilidade do que foi apresentado. É notório que o aluno 

aprende mais quando há um profissional estimulando-o. Ademais, faz parte desse contexto o 

seu interesse, a motivação, a disciplina, e o prazer em estudar aquilo que gosta. 

Para Moran (2013, p.29),  

 

 

aprendemos realmente quando conseguimos transformar nossa vida em um processo 

permanente, paciente, confiante e afetuoso de aprendizagem. Processo permanente, 

porque nunca acaba. Paciente, porque os resultados nem sempre aparecem 

imediatamente e sempre se modificam. Confiante, porque aprendemos mais se 

temos uma atitude confiante e positiva diante da vida, do mundo e de nós mesmos. 

Processo afetuoso, impregnado de carinho, de ternura, de compreensão, porque nos 

faz avançar muito mais (grifos nossos). 

 

 

Assim, pode-se afirmar que as tecnologias digitais móveis provocam mudanças 

intensas na EaD, permitindo o equilíbrio entre a aprendizagem individual e a colaborativa, de 

modo que os alunos, de qualquer lugar possam aprender em grupo ou não, da forma mais 

flexível e adequada para cada um. Elas desafiam as instituições de ensino a saírem do ensino 

tradicional, em que o professor é o foco do processo, para uma aprendizagem mais 

participativa e integrada. 

Cabe enfatizar que entre as plataformas virtuais de aprendizagem, uma que mais se 

destaca é o Moodle. Nesse ambiente, tem-se controle de quem acessa o Ambiente Virtual de 

Aprendizagem e do que é preciso fazer em cada etapa do curso. As salas de aula virtuais 

podem tornar-se espaços de pesquisa, de troca de experiências, de publicação, e várias outras 

atividades podem ser desenvolvidas. 

Além disso, o professor possui várias ferramentas e materiais digitais sobre qualquer 

assunto que o ajudam a contextualizar, aprofundar o conteúdo, sintetizá-lo, etc., na 

plataforma. O docente é quem definirá quando e onde esses conteúdos serão disponibilizados, 

bem como as propostas das atividades relacionadas a esses conteúdos. 

Moran (2013, p.34) alega que "não podemos dar tudo pronto no processo de ensino e 

aprendizagem". No início do curso, é crucial a organização do professor quanto às tarefas que 

serão propostas no começo e durante o curso, a fim de motivar os alunos a se envolverem, 

pesquisarem, produzir informações novas, fazer descobertas. É significativo observar que se 

as propostas forem motivadoras, os alunos não terão a sensação de inutilidade, em muitos 

conteúdos, aprendidos por obrigação. 

Outrossim, é importante ressaltar que o professor que está em sintonia com a turma, 

que sabe usar as tecnologias adequadamente, indubitavelmente, tenderá a conseguir bons 
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resultados com os alunos. É valioso o professor saber surpreendê-los, apresentar novidades e 

variar suas técnicas e seus métodos de organizar o processo ensino-aprendizagem, pois, como 

diz a sabedoria popular, a variedade é o tempero da vida. 

Os professores têm várias formas de incentivar os alunos, como por exemplo, ajudá-

los a 

 

 

focar mais a pesquisa do que dar respostas prontas; podem propor temas 

interessantes e caminhar dos níveis mais simples de investigação aos mais 

complexos; das páginas mais coloridas e estimulantes às mais abstratas; dos vídeos e 

narrativas impactantes para contextos mais abrangentes (...) (MORAN, 2013, p.37). 

 

 

Nessa lógica, ao propor tarefas mais complexas que exigem pesquisa na Web, é 

essencial o professor orientar os alunos quanto à credibilidade, ou seja, se as informações dos 

textos apresentados pelos diversos sites são confiáveis. É fundamental também que haja 

pesquisa preliminar e que os outros links deem sustentação para que os alunos possam 

aprender com as informações oferecidas. 

Cabe ainda destacar que as tecnologias digitais podem ajudar ou atrapalhar os alunos, 

no processo ensino-aprendizagem. Muitas vezes, o aluno se distrai pelas telas e não foca o 

essencial. Nesse sentido, pode-se afirmar que "dispersão, superficialidade, perda de tempo e 

dependência são fenômenos em ascensão num mundo mais conectado e móvel. E aprender 

implica ampliar a percepção, a reflexão, a avaliação e a aplicabilidade do que é significativo, 

do que pode nos ajudar a crescer" (MORAN, 2013, p. 58). Daí a importância do papel tutorial 

de monitoração pelo professor, para trabalhar em prol do aluno, orientando-o, a fim de evitar 

que sua motivação se perca na superficialidade dos assuntos e na multiplicidade de distrações 

que a Internet lhe proporciona. 

Diante disso, é válido enfatizar que a proposta educacional poderá se tornar mais 

flexível com o passar do tempo e o aluno poderá aprender de inúmeras formas, em tempo real, 

com inúmeros materiais disponíveis para auxiliar no processo ensino-aprendizagem. Em 

suma, tenderá a ser uma aprendizagem mais de apoio, entre professores e alunos e entre estes 

e outros alunos, que poderão trocar experiências, informações, vivências, interativamente, a 

qualquer tempo. 

Mas, para que isso aconteça, necessita-se de pessoas com formação adequada e 

confiáveis nas instituições de ensino, que deverão mudar o seu atual perfil autoritário para 

educar alunos/pessoas mais autônomos(as), visando a transformar a sociedade. É fato que o 

autoritarismo serve para controlar e aumentar o poder de quem controla. Isso certamente não 
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ajudará o aluno a interagir, nem a ser autônomo para progredir na sua vida acadêmica, e 

tampouco acarretará mudanças profundas na forma de ensinar e aprender. 

No entendimento de Behrens (2013, p.78), além de o aluno "se tornar um 

profissional competente, precisa tornar-se cidadão crítico, autônomo e criativo, que saiba 

solucionar problemas, e que com iniciativa própria saiba questionar e transformar a 

sociedade". Isto posto, convém salientar que é imprescindível que a tecnologia seja um 

instrumento que promova a interação, com ética e com visão transformadora. 

É preciso deixar claro que o aluno em destaque, neste estudo, é o aluno virtual, 

autônomo da aprendizagem. É fato que as facilidades apresentadas pela EaD não garantem a 

permanência dele no curso. Há inúmeros motivos para que desista, pois infelizmente, ainda se 

confundem flexibilidade e falta de compromisso. Por conseguinte, a conscientização de sua 

responsabilidade, no processo ensino-aprendizagem é fundamental. Cabe observar que não só 

a falta de compromisso é um fator de desistência, como também a falta de atenção, presença e 

incentivo do professor. A falta desses fatores pode contribuir para a evasão. 

Na EaD, por exemplo, quando o professor demora a responder a seus alunos, eles 

automaticamente, perdem o interesse de ler o que o professor escreveu. Assim, a interação 

não se completa, podendo ocorrer mal-entendidos ou mesmo desmotivação. É pertinente que 

o professor proponha novas formas de aprender, e de saber apropriar-se criticamente, de 

novas tecnologias, buscando recursos e meios para facilitar a aprendizagem. 

Com relação à aprendizagem, Delors et al
16

 (1998, apud BEHRENS, 2013, p.85-89) 

apresentam, para a educação, uma aprendizagem ao longo de toda vida, assentada em quatro 

pilares: 

1. aprender a conhecer: implica a descoberta, investigação e curiosidade em 

construir e reconstruir o conhecimento; 

2. aprender a fazer: trata-se de buscar o fazer na criação, com criticidade e 

autonomia. Neste item, teoria e prática se completam. É significativo que o docente proponha 

atividades em que o aluno coloque em prática seu conhecimento, e atue como um 

profissional, por exemplo, elaborando um plano de aula ou formulando questões de prova, 

com base no conteúdo estudado e em técnicas pedagógicas. Cabe observar que no Curso EaD 

de Licenciatura em Letras da UFF/CEDERJ, os alunos serão futuros professores e por essa 

razão é importante que eles se familiarizem com algumas atividades características da sua 

profissão; 
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 DELORS, J. et al (1998). Educação: Um tesouro a descobrir - Relatório para UNESCO da Comissão Internacional sobre educação para 

o Século XXI. São Paulo: Cortez/UNESCO. 
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3. aprender a viver juntos: a aprendizagem se dá na convivência, participando de 

projetos de cooperação. É fundamental que a escola administre os conflitos entre alunos e 

respeite a opinião dos outros, a fim de evitar agressão e competitividade, no processo ensino-

aprendizagem; e 

4. aprender a ser: contempla o desenvolvimento total da pessoa. O professor ensina 

o aluno a elaborar pensamentos autônomos e críticos, e também a formular os seus próprios 

juízos de valor, de modo que possa decidir, por si mesmo, como agir nas diferentes 

circunstâncias da vida. 

Nesse contexto, compreende-se que a prática pedagógica do professor tem papel 

relevante na formação do aluno. É importante que essa prática proponha atividades que 

provoquem um estudo sistemático, que torne o aluno sujeito e produtor do próprio 

conhecimento. 

Para Behrens (2013, p.93), é essencial que o aluno perceba que os conteúdos não 

estão acabados, pois podem ser investigados e modificados, revistos, ampliados e 

transformados. Nesse sentido, é cabível dizer que o professor trabalha com o aluno e não para 

o aluno. A prática pedagógica instigará a autonomia, a tomada de decisão e a construção do 

conhecimento, atuando como parceiro no processo educativo.  

Quando uma produção é coletiva, é oportuno que o professor estruture, discuta e 

depure as produções de cada participante e "costure" seus conhecimentos, pois assim terão 

qualidade superior no trabalho realizado em grupo. Em razão disso, entende-se que o 

professor assume seu papel: o de mediador pedagógico. Isso significa que trabalhar com 

tecnologias é também poder variar com estratégias de ensino no AVA, respeitando o ritmo de 

cada aluno.  

Além do trabalho com tecnologias e das estratégias de ensino, cabe ao professor se 

envolver com sua função docente, conhecer novos recursos tecnológicos, adaptando-se a eles 

e usando-os de modo que a aprendizagem seja mais dinâmica para seus alunos. Assim, o 

professor passa a ser visto pelo aluno como um guia que cria a estrutura e o ambiente, 

permitindo que os estudantes desenvolvam o seu conhecimento. 

Dias
17

 (2010, apud MASETTO, 2013, p.146) usa a expressão "E-moderação" para se 

referir à mediação pedagógica. Além disso, ele se refere também ao papel do professor, que é 

promover um processo de construção e significados, e não de único vetor de conteúdos. Para 
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 DIAS, P. (2010). Da e-moderação à mediação colaborativa das comunidades de aprendizagem. In: SILVA, M. PESCE, L. e ZUIN, A. 

(orgs.) Educação on-line. Rio de Janeiro: Wak. 
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ele, é fundamental que o e-moderador organize a comunidade, disponibilize as sequências dos 

conteúdos e realize a gestão da aprendizagem, avaliando, assim, os alunos. 

Para Masetto (2013, p.150),  

 

 

o desenvolvimento da mediação pedagógica se inicia no trabalho com o aluno, para 

que este assuma um papel de aprendiz ativo e participante (não mais passivo e 

repetidor), de sujeito de ações que o levem a aprender e a mudar seu 

comportamento. Essas ações, ele as realiza sozinho (autoaprendizagem), com o 

professor e com os seus colegas (interaprendizagem). 

 

 

Partindo dessas observações, Masetto afirma que a mediação pedagógica coloca em 

evidência o papel do sujeito aprendiz. E para o desenvolvimento desse papel, é válido que o 

professor confie no aluno e acredite que ele seja capaz de assumir a responsabilidade pelo seu 

aprendizado. No processo de EaD, é crucial valorizar a autoaprendizagem, bem como a 

interaprendizagem − a aprendizagem como produto das interrelações entre as pessoas. 

Nesse contexto, 

 

 

A interação ocupa papel central nos ambientes digitais de ensino porque, conduzida 

adequadamente, viabiliza a formação de comunidades e é fundamental para 

assegurar processos pedagógicos cuja centralidade é colocada no aluno que constrói 

o conhecimento (BARROS & CRESCITELLI, 2008, p.75). 

 

 

Com base na afirmação de Barros e Crescitelli (2008, p.75), pode-se acrescentar que 

a autonomia está sujeita à capacidade e ao desejo (LITTLEWOOD
18

, 1996, apud 

CYPRIANO, 2015, p.81). A capacidade está ligada ao ato de fazer escolhas fundamentadas e 

habilidade de concretizar essas escolhas. Já o desejo, está ligado à motivação e à confiança 

para se responsabilizar pelas escolhas realizadas. Portanto, a autonomia pressupõe que o aluno 

se responsabilize pela sua própria aprendizagem. 

Para isso, ressalta-se que o professor, mediador pedagógico, precisa garantir relações 

de cordialidade e fazer o aluno se sentir mais à vontade num AVA, acostumando-o a lidar 

com as tarefas fundamentais propostas pela docência virtual. A dinâmica professor-aluno-

professor, para Valente
19

 (2000, apud BARROS & CRESCITELLI, 2008, p.74), é a 

modalidade de estar junto virtualmente, isto é, presentes, em que o processo de interação pode 
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 LITTLEWOOD, W. (1996) Autonomy: an anatomy and a framework. System. v.24, n.4, p. 427-435. 
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  VALENTE, J. A. Educação a distância: uma oportunidade para mudança no ensino. In: MAIA, C. (Org.). ead.br: educação a distância no 

Brasil na era da internet. São Paulo: Anhembi Morumbi, 2000. p. 97-122. 
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facilitar intercâmbios, questionamentos e vivência necessários para processos coletivos de 

aprendizagem. 
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IV. Metodologia de Pesquisa 

A metodologia de pesquisa deste trabalho é semi-etnográfica, incluindo a observação 

participante da professora-pesquisadora e de seus alunos, em interações extraídas da 

plataforma Moodle, durante as atividades da disciplina Português VIII, nos anos de 2016, 

2017 e 2018. A imersão da pesquisadora na comunidade não é total, em razão de ela atuar na 

perspectiva insider (visão interna) e outsider (visão externa). 

Neste capítulo, serão apresentadas as perguntas de pesquisa que nortearam o 

trabalho, assim como o contexto em que foi realizado, os participantes e os critérios 

estabelecidos para a análise de dados. 

Para atingir os objetivos mencionados na introdução, delineou-se as seguintes 

perguntas de pesquisa: 

 Como se dá a interação professor-aluno no AVA? 

 Quais os objetos de aprendizagem ou dispositivos utilizados para que a mediação 

ocorra no AVA? 

 Que estratégias utilizar para tornar a presença mais próxima no AVA? 

 Como se dá a mediação para a participação ser mais efetiva no AVA? 

 

4.1. Caracterização da pesquisa e do corpus. O contexto da Interação. 

Os procedimentos metodológicos envolvidos nesta dissertação são a pesquisa 

bibliográfica, a coleta de dados e a análise das interações. Tais procedimentos objetivaram 

tornar o problema exposto mais explícito e explicativo, com o estudo realizado no capítulo II 

deste trabalho, e com a análise e discussão das interações, no capítulo V. 

O corpus desta pesquisa foi retirado da sala de aula virtual da disciplina Português 

VIII (Português do Brasil), do Curso EaD de Licenciatura em Letras da Universidade Federal 

Fluminense (UFF), através da Fundação CECIERJ, oferecido aos alunos universitários de seis 

municípios do estado do Rio de Janeiro: Itaperuna, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Paracambi, 

Piraí e São Francisco do Itabapoana. Além disso, o Curso transcorre sem encontros 

presenciais e tem, como espaço de interação, na plataforma Moodle, os seguintes objetos de 

aprendizagem ou dispositivos que caracterizam diferentes gêneros virtuais: fórum de 

autoapresentação, fórum de aula, chat, mensagens particulares (plataforma), sala de tutoria e 

mensagens de e-mails. 

O fórum de autoapresentação tem por finalidade a apresentação do curso e dos 

participantes (coordenador, professora e alunos), a fim de promover a ambientação entre eles. 
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O fórum de aula objetiva incentivar os alunos a realizarem pesquisas sobre uma proposta 

elaborada pela professora, para que eles interajam, no mínimo, com duas postagens, uma 

sobre a própria pesquisa e a outra, sobre a pesquisa do colega. No término da atividade, eles 

recebem a declaração de participação. O chat é destinado à discussão de assuntos específicos, 

a fim de que os alunos interajam e apresentem seus questionamentos. A sala de tutoria é um 

espaço coletivo, onde o professor e alunos podem interagir sobre as atividades do curso. Neste 

canal, os alunos postam suas dúvidas sobre a disciplina e atividades previstas, conforme pode 

ser visto na figura abaixo: 

 

 

Figura: Sala de Tutoria visualizada pela Plataforma do Consórcio CEDERJ
20
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 Sala de Tutoria visualizada pela Plataforma do Consórcio CEDERJ. Disponível em:< 

https://graduacao.cederj.edu.br/ava/local/cecierj_tutoria/index.php?op=1&course_id=1104&user_id=91047&menu=2>. Acesso em: 19 

mar.2019. 

https://graduacao.cederj.edu.br/ava/local/cecierj_tutoria/index.php?op=1&course_id=1104&user_id=91047&menu=2


57 

 Já os e-mails são espaços reservados para interação entre alunos e professor. 

Portanto, o corpus tem origem em situações reais de comunicação em atividades síncronas e 

assíncronas. 

A disciplina, com duração de quatro meses por semestre, divide-se em dez unidades 

de estudos
21

: 1. Português: nossa língua materna?; 2. Viajando pela história de nossa língua; 

3. Formação do léxico português – aspectos diacrônicos e sincrônicos; 4. Variação 

sociolinguística; 5. Pesquisa da Variação Sociolinguística Diatópica; 6. Pesquisa da Variação 

Sociolinguística Diastrática; 7. Gramaticalização e mudança linguística; 8. Planejamento 

linguístico e política do idioma; 9. Diversidade linguística e ensino; e 10. Política e 

Planejamento Linguístico. 

As atividades didáticas envolvem a leitura de apostilas disponíveis na plataforma, no 

formato PDF, bem como a realização dos questionários de revisão, propostos para cada 

unidade. Além disso, são propostas duas Avaliações a Distância (AD1 e AD2) e duas 

Presenciais (AP1 e AP2), tendo a AP3, como avaliação complementar, para quem não obtiver 

média satisfatória para aprovação. Estas avaliações servem como instrumento de avaliação, 

assim como o uso de fóruns e chats, para debate e socialização do conteúdo proposto. 

Ademais, são também sugeridos pelo coordenador e professora da disciplina, durante o 

semestre, leitura de outros textos relevantes publicados na Internet, vídeos temáticos e 

atividades que incentivam os alunos a colocarem em prática os conteúdos estudados. 

Essas atividades estão inseridas no cronograma do curso, para que os alunos possam 

verificar prazos para entregas de trabalhos, data de início de cada unidade, etc. Além disso, 

professor e alunos utilizam e-mails pessoais e trocam mensagens particulares na plataforma, 

quando necessário. 

 

4.2. Participantes 

A professora-pesquisadora, profissional da área de Letras, é aluna do Programa de 

Pós-graduação em Estudos de Linguagem da Universidade Federal Fluminense (UFF) e 

exerce as funções atribuídas ao professor de cursos de EaD do CEDERJ, conforme visto no 

item 3.3  –  A docência em EaD  –  deste trabalho. 

A autoria se dá sob a coordenação de um professor-coordenador, Ph.D. em 

Sociolinguística pela Universidade de Georgetown, Washington DC, Estados Unidos e Mestre 

em Linguística Aplicada pela Universidade Estadual de Campinas − UNICAMP, Campinas 
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 O guia/programa detalhado da disciplina Português VIII pode ser verificado nos anexos deste trabalho. 
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SP. Atua na área de Linguística, com ênfase em Análise da Interação e Comunicação no 

Trabalho, principalmente nas seguintes áreas: análise do discurso, comunicação no trabalho, 

estratégias conversacionais, gêneros discursivos, discurso e profissões, e linguística aplicada 

(língua materna e estrangeira), o qual tem a função de acompanhar e supervisionar o trabalho 

da professora e monitorar as atividades de interação. 

Os alunos são universitários e têm de cumprir a disciplina, que é obrigatória no 

último período do curso de graduação. O quantitativo de alunos varia de 64 a 120 por 

semestre, tendo um número de desistentes e reprovados muito pequeno, entre 01 e 10 alunos, 

conforme pode ser observado no quadro abaixo: 
 

Ano/Semestre Desistentes Reprovados Aprovados Total de alunos 

2016-1 - 02 83 85 

2016-2 03 02 61 66 

2017-1 01 03 60 64 

2017-2 02 10 108 120 

2018-1 01 05 80 86 

2018-2 04 08 69 81 

Total 11 30 461 502 

 

 

4.3. Dados da Pesquisa 

O corpus foi formado por conversas em mensagens de texto, resultantes das 

interações entre professora e alunos, durante as atividades da plataforma Moodle e e-mails. A 

fim de preservar e resguardar as identidades e não expor as falas neste trabalho, os nomes dos 

participantes foram mascarados e substituídos pelas iniciais de seus nomes, conforme os 

preceitos da ética e da pesquisa. 

No tocante à ética da pesquisa, cabe ressaltar que a Diretoria Acadêmica e 

coordenadores do Curso EaD de Licenciatura em Letras e da disciplina Português VIII 

manifestaram seu consentimento em participar da pesquisa. Para isso, assinaram um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (veja anexos), a fim de não oferecer risco à dignidade dos 

envolvidos na pesquisa.  

No próximo capítulo, serão analisados e discutidos os dados coletados na plataforma 

Moodle. 
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V. Análise e discussão dos dados  

Embora a análise global seja muito mais ampla, para efeito desta dissertação, foram 

selecionados seis eventos comunicativos (motivacional, organização de reparo, justificativa, 

agradecimento, feedback, mal-entendidos), contendo no total 10 excertos considerados mais 

significativos para a análise da mediação na interação professor-aluno. Além disso, observa-se 

que na análise não há a preocupação com a edição das falas, focando-se no conteúdo das 

elocuções.  

Serão utilizadas algumas interações síncronas e outras assíncronas. Para as interações 

síncronas, serão utilizados alguns recursos do modelo de Transcrição Jefferson, quando 

pertinentes, especialmente, no caso dos Chats (excertos 01 a 03) que são semelhantes à 

sincronicidade da comunicação simultânea. Nesses excertos, segundo o modelo Jefferson, um 

colchete à direita mais um sinal de igual (]=) indicam que duas elocuções terminaram, 

simultaneamente, e serão "engatadas" por uma próxima, que se iniciará com o sinal de igual, 

com um colchete à esquerda (=[), indicando que os falantes entre colchetes iniciaram, 

simultaneamente, sem intervalo, após a fala precedente, ou seja, esses recursos servirão para 

sinalizar as sobreposições de falas dos participantes da conversa. 

Na interação da sala de aula virtual, as pessoas estão continuamente trabalhando suas 

posturas, seus alinhamentos, negociando seus objetivos e o contexto de fala, dentro de um 

consenso de trabalho. 

Contudo, pode haver maior ou menor rigidez no controle da disciplina e da tomada 

de turnos, durante as atividades, dependendo de como a professora concebe seu papel, e das 

orientações ideológicas que sustentam sua prática pedagógica. 

No AVA, existe a dificuldade de trabalhar a questão de interpretar o aqui e o agora, e 

como os participantes vão enquadrar determinada situação, pelo simples fato de não haver, 

nesse contexto, elementos de comunicação não verbal, tais como troca de olhares, tom de voz 

dos participantes, movimento com as mãos, entre outros fatores, que poderiam contribuir para 

que a interação fluísse melhor. 

Na EaD, um interactante fala de cada vez, embora os falantes se alternem e a 

extensão e a ordem dos turnos variem, sendo as transições sutilmente coordenadas pela 

professora, nas interações síncronas. Na conversa, pode ocorrer também uma mudança de 

situação, dentro de uma situação. Segundo SSJ (2003), a organização da tomada de turnos 

para falar é crucial para a conversa. Com base no sistema de tomada de turnos, serão 

analisados três fragmentos do Chat intitulado "A inclusão de alunos especiais na escola e na 

sociedade", a seguir. 
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Evento I: Motivacional  

Excerto 01: Chat sobre "A inclusão de alunos especiais na escola e na sociedade". 

Dispositivo: Chat 

   

No excerto 01, ocorre a interação entre professora e alunas sobre a inclusão de 

alunos especiais na escola e na sociedade. Entende-se que, na conversa, cada turno é uma 

postagem feita por cada interactante. Observa-se que a mudança de turno é diferente na EaD, 

em razão da qualidade e velocidade da conexão. Se o mesmo interactante postar duas vezes 

sequencialmente, têm-se dois turnos distintos, por haver um intervalo entre uma fala e outra, 

seja em segundos, seja em décimos de segundos. No turno 01, a professora começa a 

discussão, solicitando a sugestão do título do Chat. O evento interacional pode ser 

considerado como motivacional, objetivando que os alunos construam o saber em grupo. E, 

com isso, a professora exerce seu papel de animadora e facilitadora na construção do 

conhecimento.  

Ainda no turno 01, a voz da professora proferindo a expressão "Vamos lá!" 

exemplifica o seu papel incentivador na elaboração do título da atividade. No turno 02, a 

                                                           
22

 Para destacar o horário das falas sobrepostas, a pesquisadora usou dois tons de cinza, sendo um mais escuro e um mais claro. 

Turno Interactante Data/horário Mensagem 

01 Professora 13/05/2017 - 11:06
22

 [Primeiramente, gostaria de 

começar, solicitando a vocês o nome 

que podemos dar a este chat. Vamos 

lá!]= 

02 Aluna FKP 13/05/2017 - 11:06 =[FKP está bipando a Professora!]= 

03 Professora 13/05/2017 - 11:06 =[Matrículas anotadas!]= 

04 Aluna PMA 13/05/2017 - 11:06 =[A importância da linguagem ou 

algo assim] 

(.) 

05 Professora 13/05/2017 - 11:07 [Vamos lá!]= 

06 Aluna GSP 13/05/2017 - 11:07 =[Vamos!]= 

07 Aluna PMA 13/05/2017 - 11:07 =[Qual a sua sugestão?]= 

08 Professora 13/05/2017 - 11:07 =[Quero a participação de vocês! 

Somos um grupo!] 
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aluna FKP "chama a atenção" da professora, bipando-a, para enfatizar que chegou ao Chat. 

Com isso, no turno 03, a professora enfatiza para todos os participantes que as matrículas 

foram anotadas, a fim de emitir a declaração de participação, após a conclusão da conversa. 

No turno 04, a aluna PMA tenta sugerir um título, mas a professora, no turno 05 e a aluna 

GPS, no turno 06, incentivam os demais a se esforçarem em opinar sobre o título. 

No turno 07, a aluna PMA devolve a questão à professora, apesar de a aluna não 

"endereçar" o seu questionamento. A professora se autosseleciona e solicita aos participantes 

que colaborem para a indicação do título do Chat, enfatizando que todos fazem parte de uma 

grupo.  

No fragmento acima, verifica-se que o título do Chat é livremente negociado pelas 

participantes, não havendo um título determinado pela professora. Assim, pode-se dizer que 

há liberdade comunicativa e facilitadora da conversação, sem ditar normas da execução da 

conversa, que fica a cargo das interagentes desenvolver colaborativamente. 

Outrossim, nota-se, no primeiro enunciado da professora, que ela não se utilizou de 

uma ordem diretiva, e, sim, de um pedido de ajuda, a qualquer aluno do grupo que julgou 

estar dentro das condições necessárias para interagir. Além disso, observa-se também, 

conforme foi citado no início deste trabalho, através das palavras de Masetto (2013, p.142), 

que a professora se coloca como uma incentivadora ou motivadora da aprendizagem, 

propiciando a andaimagem dessa aprendizagem e permitindo às alunas participarem e, 

consequentemente, progredirem em seu conhecimento.  

 

Evento II: Organização de reparo 

  Excerto 02: Chat sobre "A inclusão de alunos especiais na escola e na sociedade". 

 Dispositivo: Chat 

Turno Interactante Data/horário Mensagem 

01 Professora 13/05/2017 - 11:49 [É muito fácil julgar o ser humano... o 

aluno... o pai... a direção... Mas 

devolver nos olhar internamente e 

refletir que o problema também possa 

estar em nós.]= 

02 Aluna MBF 13/05/2017 - 11:49 =[O conhecimento é uma busca 

contínua, quanto mais estudamos, 

mais necessitamos de ler e aprender 

os conhecimentos.] 
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(.) 

03 Professora 13/05/2017 - 11:50 [mas devemos*]= 

04 Aluna GSP 13/05/2017 - 11:50 =[Concordo!]= 

05 Aluna FMV 13/05/2017 - 11:50 =[Concordo plenamente!!] 

 

No turno 01, do excerto 02, a professora se insere na conversa, a fim de expor sua 

opinião, enfatizando que a culpa do ensino precário não é só da instituição ou do governo, e, 

sim, do profissional. Em muitos casos, o profissional se acomoda e não busca aprimorar sua 

qualificação. Em seguida, no turno 02, a aluna MBF complementa a fala da professora. 

Porém, no turno 03, a professora mostra para as demais participantes que falou algo 

erradamente, a fim de corrigir, dando melhor sentido à sua fala. Schegloff
23

 (1987, apud 

GARCEZ, 2008, p.25-26) entende que a tomada de turnos na conversa está ligada à 

organização de reparo. Ou melhor, para o autor, pode haver problemas de entendimento do 

que foi dito, por um dos falantes. Neste turno, a professora substitui a expressão "mas 

devolver" por "mas devemos", a fim de prosseguir com a conversa sem haver ruídos. O 

evento interacional pode ser considerado como organização de reparo, a fim de a fala de um 

dos participantes ser reparada e não causar mal-entendidos
24

. 

 

Evento III: Justificativa 

  Excerto 03: Chat sobre "A inclusão de alunos especiais na escola e na sociedade". 

Dispositivo: Chat 

Turno Interactante Data/Horário Mensagem 

01 Aluna FKP 13/05/2017 - 12:04 [Feliz dia das mães para aquelas 

mães]= 

02 Aluna MBF 13/05/2017 - 12:04  =[Outro para você! Parabéns para a sua 

mãe também! Bom final de semana!]= 

03 Aluna FKP 13/05/2017 - 12:04 =[Para aquelas que são mães]= 

04 Professora 13/05/2017 - 12:04 =[Obrigada pela participação de todas. 

Em breve, postarei a declaração de 

participação do chat, cujo tema é A 

                                                           
23

 SCHEGLOFF, E. A. (1987) Between micro and macro: Contexts and other connections, in ALEXANDER, J. K. C., GIESEN, B., 

MUNCH, R. e SMELSER, N. J. (orgs.) The micro-macro link. Berkeley: University of California Press, p. 207-234. 
24

 Mal-entendido é a discrepância entre a intenção comunicativa do participante A (o que se quer comunicar) e a interpretação do 

participante B (o que foi entendido). Nem sempre a intenção do falante é igual a interpretação do ouvinte. 
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INCLUSÃO DE ALUNOS 

ESPECIAIS NA ESCOLA E NA 

SOCIEDADE.] 

(.) 

05 Aluna FKP 13/05/2017 - 12:05  [Desculpe, pois meu teclado não está 

bom]= 

06 Aluna FKP 13/05/2017 - 12:05  =[rsrs] 

 

No excerto 03, conclusão do Chat, as interactantes se despedem e a professora 

conclui a conversa, definindo o título da atividade, no turno 04. Voltando ao turno 03, a aluna 

FKP toma o turno para fazer o reparo da sua fala do turno 01. E no turno 05, a mesma aluna 

toma o turno novamente para se explicar, em razão do seu teclado não estar bom. Esse evento 

interacional pode ser considerado como justificativa. Esse recurso analítico, segundo Heritage 

(1999[1987], p.357), é chamado de explicabilidade. A aluna dá satisfação, justificando-se, a 

fim de não pairar dúvida sobre a propriedade do que ela disse. Sequencialmente, a aluna FKP 

utiliza um marcador conversacional "rsrs", expressando um breve sorriso, para, 

estrategicamente, dar sequência e concluir a interação, alterando, assim, o enquadre de 

despedida para o enquadre de justificativa. Isso pode ser percebido a partir da maneira como 

as participantes se comportam na interação. 

No evento IV, serão analisados dois turnos da Sala de Tutoria, a saber: 

 

Evento IV: Agradecimento  

Excerto 04: Agradecimento de final de semestre 

Dispositivo: Sala de Tutoria 

Turno Interactante Data/horário Mensagem 

01 Aluna DBF 28/11/2017 - 18:24 (saudação) Olá, boa noite!  

(agradecimento) Não poderia deixar de 

passar por aqui para agradecer o 

comprometimento e o carinho por nós 

alunos. Obrigada pela troca e parceria. 

(elogio) Precisávamos de mais tutores 

com esse fervor. (votos, desejos) Desde 

já desejo boas festas e muitas 

realizações para você e para o nosso 

querido coordenador. (cortesia/polidez) 
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Um grande abraço! D. 

02 Professora 30/11/2017 - 20:17 (agradecimento) Muito obrigada, D.! 

(pretensão) Desejamos muito sucesso e 

êxito na sua carreira! (solidariedade) 

Se precisar de algo, entre em contato! 

(cortesia/polidez) Abraços natalinos! F. 

 

No excerto 04, há duas interações, sendo esse evento definido como agradecimento. 

No turno 01, as pistas de contextualização relacionadas aos traços linguísticos sinalizam que 

este enquadre interativo, através de termos intensificadores que justificam o agradecimento 

(ex. "comprometimento", "carinho", "fervor"), está relacionado à postura gentil, de grande 

satisfação e afetividade da aluna para com a professora. 

Essa mensagem, enviada no final do semestre letivo de 2017, pela aluna DBF, 

comprova sua demonstração de carinho, reconhecimento e gratidão, por sua professora. A 

omissão da forma de tratamento (Senhora ou Professora) no início da mensagem da aluna 

(turno 01), o termo “você” utilizado como forma de tratamento de proximidade, além do 

fecho de cortesia “Um grande abraço” são exemplos de pistas de contextualização que 

comprovam a aproximação da aluna à professora. 

Além disso, pode-se dizer que a professora realizou a tomada de turno 

sequencialmente, de forma polida, demonstrando satisfação e maior presença no AVA. Para 

Have
25

 (1999, p.113, apud LODER et al, 2008, p.40), essa sequência de turnos nada mais é do 

que a ideia de que "uma coisa leva à outra". Ou melhor, essa noção de sequência se refere às 

ações constituídas, ao usar a linguagem na interação, e organizadas em sequências de 

elocuções produzidas por diferentes participantes, como exemplificados nos turnos 01 e 02. 

Nessa organização, é fundamental que a falante do turno 02 considere o que a falante do turno 

01 disse antes de produzir sua elocução. Portanto, pode-se afirmar que houve uma relevância 

sequencial da fala do turno 02 com a fala anterior (turno 01). 

Sacks
26

 (1992, apud LODER et al, 2008, p. 45) define o turno 01 e o 02 como pares 

adjacentes, isto é, são duas elocuções posicionadas uma seguida da outra (adjacente) 

produzidas por falantes distintos. Em suma, os pares adjacentes são compostos de uma 

primeira parte do par (turno 01) e de uma segunda parte do par (turno 02). Essa relevância 

sequencial dos pares adjacentes caracteriza os discursos coerentes. 

                                                           
25

 HAVE, P. ten. (1999). Doing Conversation Analysis. A practical guide. Londres: Sage. In: LODER, L.L; SALIMEN, P. G.; MÜLLER, 

M. Noções fundamentais: sequencialidade, adjacência e preferência.  
26

 SACKS, H. (1992). Lectures on Conversation. Oxford: Basil Blackwell. 
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Ademais, assegura-se que a interação de ambas evidencia um esforço de tornar o 

discurso professora-aluna menos assimétrico e mais harmonioso, mantendo, assim, o 

alinhamento (GOFFMAN, 2013) das participantes e o enquadre interativo.  

 

Evento V: Feedback  

Nos três excertos abaixo, algumas estratégias linguísticas utilizadas pela professora 

foram destacadas entre parênteses, através de expressões fixas, bem como as reações verbais e 

não verbais (ex. emoticons) dos alunos. A combinação de algumas delas pode contribuir para 

o estabelecimento de uma interação colaborativa, no processo ensino-aprendizagem. 

 

Excerto 05: Feedback da primeira Avaliação a Distância (AD1) 

Dispositivo: Mensagens particulares (plataforma) 

 

No excerto 05, ocorre a interação entre professora e aluno sobre feedback da 

primeira Avaliação a Distância (AD1). No turno 01, verifica-se que a professora optou por 

Turno Interactante Data /horário Mensagem 

01 Professora 28/02/17 - 21:56 (personificação) R., Vamos às observações 

da sua AD: (elogio) Excelente texto. 

(avaliação) Cade parte - cada parte; idéia - 

ideia; ou seja vernáculo - ou seja, o 

vernáculo; A língua é viva. Socialmente 

articulada - A língua é viva e socialmente 

articulada; morfologicos - morfológicos. 

Faltam vírgulas em alguns trechos. Nota: 

90,00. (cortesia/polidez) Abç., F. 

02 Aluno RCR 03/03/17 - 23:52 (expressão de satisfação) Uau!!!! Que 

rapidez!!! (agradecimento) Obrigado 

mestre!  

(aceitação da avaliação) Recebo com 

gratidão cada feedback. (agradecimento) E 

obrigado pela paciência. (explicação) Meu 

notebook queimou o hd. E eu estou enviando 

minhas ads on-line, digitando pelo celular e 

está sendo um pouco difícil para mim. 

(agradecimento) Obrigado msm. 

(cortesia/polidez) E até a próxima avaliação. 

03 Professora 04/03/17 - 20:03 (expressão de aprovação) Ok. 
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enviar o feedback diretamente para o aluno. Ela usou o feedback avaliativo e foi objetiva, 

quanto à indicação de erros, poupando perguntas ou sugestões. Nesse tipo de feedback, não 

basta comunicar ao aluno que respondeu errado ou indicar onde está o erro, é significativo 

indicar o erro e corrigi-lo também ("Cade parte - Cada parte (...)"). Outra observação 

importante, que pode ser notada na avaliação, é o comentário positivo quanto ao desempenho 

do aluno ("Excelente texto.") realizado pela professora. Assim, é provável que surta efeito no 

aprendizado do aluno pela correção de erros e pelo elogio do seu desempenho.  

No turno 02, observa-se que as pistas linguísticas ajudam quanto à interpretação do 

retorno do feedback. De acordo com Williams (2005, p.52), o feedback positivo da professora 

motivou o aluno a se comprometer em melhorar o seu desempenho para a próxima avaliação. 

Outra observação relevante neste turno é a expressão de satisfação do aluno, quanto ao 

retorno rápido da professora ("Uau!!!! Que rapidez!!!"). O conhecimento rápido de resultados, 

indubitavelmente, favorece a consolidação do aprendizado. Em seguida, o aluno mostra-se 

agradecido e aceita a avaliação positivamente, justificando o motivo de seus erros. Essa 

explicação é uma estratégia que produziu um efeito de comprometimento e de interesse do 

aluno pelo que a professora comentou no feedback. Cabe enfatizar que o retorno do aluno foi 

a condição necessária para a interação ocorrer, e o alinhamento das expectativas entre ele e a 

professora foi o motivo para o sucesso desse feedback.  

 

Excerto 06: Feedback do fórum de autoapresentação 

Dispositivo: Fórum 

Turno Interactante Data / horário Mensagem 

01 Professora 02/02/18 - 23:57 (cortesia/saudação) Prezados(as) alunos(as), 

sou a tutora a distância da disciplina 

Português VIII. (satisfação) É com muita 

alegria e expectativa que venho dar início a 

nossa amizade! Gostaria de enfatizar que (...) 

(solidariedade) Podemos fazer isso em 

conjunto, com outros indivíduos, mas cada 

um, individualmente, precisa contribuir com 

sua parcela de intelectualidade e de ação. 

(sugestão) Nesse período, devemos fortalecer 

nosso espírito para que os objetivos almejados 

em nossos projetos sejam alcançados com 

sucesso. (...) (convite para interagir) 

Desafio: Cada participante deverá postar uma 
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No excerto 06, ocorre a interação entre professora e aluna sobre feedback do fórum 

de autoapresentação. Percebe-se, nos três turnos, que os elementos interacionais funcionam 

articuladamente. No turno 01, a saudação inicial da professora, seguida de sua satisfação ("É 

com muita alegria e expectativa (...)"), por estar iniciando o semestre e o seu sentimento de 

solidariedade ("Podemos fazer isso em conjunto (...)") para com seus alunos imprime um tom 

positivo, de aproximação e cortesia à conversação, gerando uma relação de empatia. Isso pode 

ser verificado na reação da aluna MCS, no turno 02. Por sua vez, a professora faz um convite 

("Desafio (...)"), chamando os alunos para dar continuidade à interação. O convite, como pode 

ser notado no turno 02, envolveu a aluna no processo de aprendizagem, produzindo efeito de 

aproximação e de polidez. 

A aluna MCS, ainda no turno 02, aceita responder à atividade proposta, constituindo 

seu discurso inicialmente com uma saudação e apresentação pessoal. Logo, demonstra estar 

motivada ("Estou animadíssima (...)") e convicta ("Tenho certeza de que (...)") de que o 

conteúdo do curso enriquecerá sua aprendizagem. Além disso, a aluna mostra-se positiva para 

iniciar o curso. 

foto sua, a fim de interagirmos e conhecermos 

um pouco mais sobre os colegas de turma. 

Fale um pouco sobre você!!! (solidariedade) 

Estamos juntos nesta missão! 

(incentivo/encorajamento) Bons estudos! 

02 Aluna MCS 05/02/18 -19:14 (cortesia/saudação) Boa noite! (aceitação da 

atividade) Meu nome é M., sou aluna do 7º 

período do Curso de Letras, polo de (...). Sou 

formada em (...) e trabalho com educação 

infantil no (...). (motivação) Estou 

animadíssima para conhecer todo o conteúdo 

de Português VIII. (...) (opinião firme) Tenho 

certeza de que será um semestre enriquecedor 

e produtivo. (solidariedade) Que tenhamos 

um ótimo semestre!!! 

03 Professora 07/02/18 - 10:33 (expressão de aprovação/cortesia/elogio) 

Bacana, M.! Seja bem-vinda! Linda foto! Vai 

aproveitar muito os conteúdos da disciplina! 

(conselho) Nesta disciplina, o importante é 

ser disciplinada! (...) (incentivo) Foca na 

prioridade! (cortesia/polidez) Abç., F.  
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No turno 03, a professora dá o feedback à aluna, sendo cortês e elogiando-a. Logo, 

falou explicitamente à aluna e, implicitamente, aos demais participantes do Fórum da 

importância de serem disciplinados. Essa recomendação é uma forma que a professora 

utilizou para atenuar um procedimento imperativo na conversação. E para concluir a 

conversa, a professora cumpriu com um dos seus principais papéis, o de incentivadora da 

aprendizagem ("Foca na prioridade!").  

É notório que as estratégias utilizadas pela professora ajudaram no envolvimento da 

aprendiz, ou seja, pode-se afirmar que um aprendiz envolvido e motivado predispõe-se a 

aprender com mais facilidade. Essas estratégias, utilizadas inicialmente, visavam a dar 

continuidade à interação e proporcionar o envolvimento entre as interactantes. Diante disso, 

verifica-se que a professora, ao sinalizar a importância da tarefa, foi bem recebida pela aluna, 

fato que manteve a postura, o alinhamento e o footing (GOFFMAN, 2013) das interactantes, 

no enquadre conversacional de encorajamento ocorrido nos três turnos.  

 

Excerto 07: Feedback da segunda Avaliação a Distância (AD2) 

Dispositivo A: Mensagens de e-mails 

Turno Interactante Data / horário Mensagem 

01 Professora 09/05/18 - 09:27 (cortesia/saudação) Prezados alunos, (elogio) 

Gostaria de parabenizá-los quanto à entrega da 

AD2 no prazo determinado, conforme 

cronograma (...). (explicação) Informo que já 

lancei as notas no Sistema Acadêmico e o 

feedback na plataforma. Pontuo alguns itens 

(...): a) revisão do texto após escrito (antes de 

enviar); (...) (solidariedade) Para qualquer 

dúvida ou orientação, solicito enviarem para o 

meu e-mail: (...)@hotmail.com. (solução de 

problemas) Em breve, enviarei uma lista de 

obras indicadas, a fim de aperfeiçoarem a 

escrita de vocês. (cortesia/polidez) Um abraço 

e boa semana! F. 

02 Aluna MSS 10/05/18 -14:57 (cortesia/saudação) Boa tarde, F. (pedido de 

ajuda) Tenho sim um pouco  de dificuldades 

quanto ao uso da vírgula. Gostaria,  se 

possível, de receber algumas orientações e 

sugestões da sua parte, para que (...). 

(agradecimento) Desde já agradeço por me 

mailto:biacastagnaro@hotmail.com
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Dispositivo B: Mensagens da Sala de Tutoria 

Turno Interactante Data / horário Mensagem 

05 Aluno BJA 24/05/18 - 13:20 (agradecimento) Agradeço o material de 

aprimoramento da escrita que nos enviou, bem 

útil. (elogio) Parabéns pela produção. 

06 Professora 24/05/18 - 19:04 

 

(agradecimento) Obrigada, B. 

(explicação/incentivo) Quanto ao material, já 

o usei bastante em sala de aula. Espero que ele 

ajude vocês agora e no futuro.  

(cortesia/polidez) Abç., F.  

07 Aluno PRB 28/05/18 - 18:45 

 

(agradecimento) Eu também venho agradecer 

não só o material, mas também (elogio) toda a 

atenção e ajuda que tem nos prestado nessa 

matéria e (...), há poucos professores(as) e 

tutores(as) como você, desde já, estou grato. 

(cortesia/polidez) Atenciosamente, PR 

08 Professora 31/05/18 - 17:51 (agradecimento) Obrigada, PR. Fico feliz em 

poder ajudá-los! (solidariedade) Contem 

comigo! (cortesia/polidez) Abç., F. 

 

No excerto 07, dispositivos A e B, ocorre a interação entre professora e alunos sobre 

feedback da segunda Avaliação a Distância (AD2). Nota-se nos turnos, que um interactante 

ensinar bastante, até mesmo, através das  

correções que faz das minhas avaliações... 

(elogio) Sua ajuda tem sido fundamental. 

Parabéns pelo profissionalismo e amor pelo 

que faz. (cortesia/polidez) Abraços, M. 

03 Professora 10/05/18 - 17:45 (agradecimento) Obrigada, M. (resposta 

explicativa) Vou procurar uma apostila que 

tenho e te envio. (...) (cortesia/polidez)  Abç., 

F. 

04 Professora 11/05/18 - 11:56 (cortesia/saudação) Prezados alunos, (solução 

do problema) Encaminho material 

complementar, elaborado por mim e (...). 

Quanto aos arquivos anexos, um complementa 

o outro. (recomendação) Leiam os textos aos 

poucos! (cortesia/polidez) Abç., F. 
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fala de cada vez. Embora os falantes se alternem e a extensão e a ordem dos turnos variem 

(SACKS, SCHEGLOFF e JEFFERSON, 2003), as transições são sutilmente coordenadas pela 

professora. No dispositivo A, mensagens de e-mails, a professora enviou o feedback coletivo, 

após enviar o feedback individual por e-mail, e o publicou na plataforma. No turno 01, a 

professora inicia a conversa, sendo cortês e polida, em seguida, faz um elogio ("Gostaria de 

parabenizá-los (...)") e explica, pontuando o que observou durante as correções ("Informo que 

já lancei as notas no Sistema Acadêmico e o feedback na plataforma. Pontuo alguns itens 

(...)"). Ademais, mostra-se solidária à turma e informa seu endereço eletrônico para maiores 

esclarecimentos ("Para qualquer dúvida ou orientação, solicito enviarem para o meu e-mail: 

(...)"). Apresenta ainda a solução de problemas, a fim de ajudar os alunos a melhorar a escrita 

("Em breve, enviarei uma lista de obras indicadas (...)").  

No turno 02, a aluna MSS recebe o feedback, declarando seus pontos negativos e 

pede ajuda ("Tenho sim um pouco de dificuldades quanto (...)"). Além disso, agradece e faz 

um elogio à professora, mostrando que seus retornos são fundamentais para sua aprendizagem 

("Desde já agradeço por (...). Parabéns pelo profissionalismo (...)"). Já no turno 03, a 

professora retorna, agradece e explica que vai ajudá-la em breve. No dia seguinte, no turno 

04, ela envia a solução de problemas não só à aluna MSS, mas também aos demais alunos, faz 

uma recomendação breve e se despede polidamente, como em todos os turnos analisados. 

A partir do turno 05, dispositivo B, mensagens da Sala de Tutoria, o enquadre da 

avaliação dos alunos mudou para o enquadre de agradecimento à professora. O aluno BJA se 

autosseleciona para começar a falar (SACKS, SCHEGLOFF E JEFFERSON, 2003, p.14-15). 

Ele agradece e elogia o material enviado pela professora. No turno 06, a professora retorna, 

agradece e incentiva-o ao uso do material. No turno 07, o aluno PRB também se 

autosseleciona para agradecer e elogiá-la quanto ao seu profissionalismo, durante o curso. No 

turno 08, a professora também lhe agradece e apresenta-se solidária a todos ("Contem 

comigo!"). 

Considera-se que as estratégias utilizadas na conversa produziram efeitos de cortesia, 

polidez, dialogicidade, comprometimento e estabeleceram entre professora e alunos uma 

relação afetiva que propiciou uma interação colaborativa no processo ensino-aprendizagem. 

Isso se deve à atitude da professora, que demonstrou abertura ao diálogo, alterando algo no 

comportamento dos alunos e potencializando a participação deles. 
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Excerto 08: Feedback da primeira Avaliação a Distância (AD1) 

Dispositivo: Mensagem de e-mail 

 

No excerto 08, ocorre a tentativa de interação entre professora e aluna sobre 

feedback da primeira Avaliação a Distância (AD1). Antes da análise e correção das 

avaliações, a professora enviou um e-mail a todos da turma, orientando a terem originalidade 

quanto à produção do texto da avaliação, ou seja, orientou que eles tivessem o cuidado de não 

fazer cópias ou recortes de textos de outros autores e fossem originais/autênticos em seus 

textos. Porém, após a análise e correção da avaliação da aluna N., o coordenador verificou que 

ela havia plagiado recortes de textos variados. 

Diante disso, o coordenador desconsiderou o texto da aluna, avaliando-a com nota 

zero. Ele orientou a professora a enviar um feedback corretivo (WILLIAMS, 2005, p.52) para 

a aluna com o intuito de orientá-la a mudar de postura/comportamento. A professora enviou 

um e-mail, conforme turno 01, iniciando a conversa com cortesia ("Prezada N.,") e, em 

seguida, foi bem objetiva quanto ao ocorrido. Declarou a nota e o motivo que levou a aluna a 

obtê-la ("Venho, por meio deste, informar que o coordenador da disciplina avaliou sua AD1, 

dando nota zero. Como disse no e-mail anterior sobre ORIGINALIDADE (...)"). Ao final da 

mensagem, orientou e alertou-a quanto ao uso indevido do plágio ("Solicito que não faça mais 

isso. Isso é plágio e é muito grave."). Além disso, anexou o texto, conforme sinalizações feitas 

pelo coordenador, para que ela pudesse verificar a veracidade dos fatos. A professora 

finalizou a mensagem com um fecho de cortesia em tom de distanciamento ("Sem mais."). 

Turno Interactante Data / horário Mensagem 

01 Professora 28/02/2018 - 11:36 (cortesia/saudação) Prezada N., 

(explicação/insatisfação) Venho, por meio 

deste, informar que o coordenador da 

disciplina avaliou sua AD1, dando nota zero. 

Como disse no "e-mail" anterior sobre 

ORIGINALIDADE, você copiou 

literalmente trechos de sites e não se deu o 

trabalho de reescrever com suas palavras e 

acrescentar outras informações.  

(recomendação/orientação) Solicito que 

não faça mais isso. (aviso) Isso é plágio e é 

muito grave. 

Obs.: Segue avaliação em anexo. (fecho de 

cortesia de distanciamento) Sem mais. F. 
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Observa-se que ela foi clara na mensagem ao orientar a aluna para não repetir o procedimento 

nas próximas avaliações, estabelecendo um limite quanto à gravidade da ocorrência. 

Verifica-se, portanto, que a aluna não se pronunciou quanto ao feedback da 

professora, não ocorrendo interação verbal entre elas. Certamente, a professora provocou uma 

reação comportamental vista como negativa pela aluna, o que não foi nada prazeroso, para dar 

continuidade à interação. Ademais, percebe-se que o enquadre de repreensão iniciado pela 

professora encerrou-se no turno 01. Talvez a aluna, ao receber a mensagem da professora, 

tenha sentido vergonha, de modo que criou certo distanciamento, estabelecendo maior grau de 

assimetria entre elas. Diante disso, constata-se que fugir do assunto, ou ignorar o outro, é uma 

estratégia comum em situações de desentendimento. De qualquer forma, sinaliza uma ruptura 

na comunicação, uma situação de desconforto, um choque de expectativas e de opiniões. 

 

Evento VI: Mal-entendidos  

Excerto 09: Mal-entendido entre professora e aluno sobre revisão de nota da 

Avaliação a Distância (AD). 

Dispositivo: Mensagens de e-mails 

Turno Interactante Data/horário Mensagem 

01 Professora 17/03/2016 - 17:49 (cortesia/saudação) Boa tarde, alunos! 

(aviso) Informo que as notas das ADs foram 

lançadas no Sistema Acadêmico hoje. 

(cortesia/polidez) Um abraço, F.C  

02 Aluno MAO 17/03/2016 - 20:51 (cortesia/polidez) Boa noite, professora F. 

(surpresa/choque) Estou surpreso com a 

nota da minha AD1. (solicitação) Quero 

pedir revisão. M. 

03 Professora 17/03/2016 - 22:17 (cortesia/saudação) M., (explicação) você 

apenas respondeu os itens e esqueceu da 

música. Surpresa eu também fiquei. Pois a 

música não estava na avaliação de enfeite, 

não é mesmo?! No mínimo, você deveria ter 

usado como base os versos para 

desenvolver a sua resposta. O samba-

enredo tem uma essência riquíssima... Não 

sei se você percebeu... Penso que nas 

próximas avaliações você se atente ao que 

eu comentei acima. Gostaria ainda de 

enfatizar que vocês estão na reta final do 
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curso, portanto tenho de avaliá-los como 

futuros professores. Não é porque o curso é 

a distância que não estamos observando o 

desenvolvimento de vocês. Pelo contrário, 

queremos que vocês sejam excelentes 

professores. (desejo) Espero que você faça 

uma ótima prova! (elogio/sugestão) O seu 

texto ficou bom, mas penso que você 

poderia ter feito uma "ponte" entre o 

conteúdo e a letra da música. 

(cortesia/polidez) Um abraço, F. 

04 Aluno MAO 18/03/2016 - 08:44 (cortesia/saudação) Bom dia, professora. 

(insatisfação) Não cabe o uso do advérbio 

apenas: segui os comandos da AD1. (mal-

entendido) O problema é que, com o limite 

de trezentas linhas, não foi possível usar a 

letra como quer.  O que foi possível eu fiz: 

fazer referência às flores do Lácio, o que 

prova que não me esqueci da letra.  (Nela, 

há uma alusão à última flor do Lácio, a 

língua portuguesa, o que indica a 

intertextualidade com Bilac.) Na AD, a 

expressão está em itálico; não sei se 

reparou.  Se a senhora acha que é possível 

usar a letra como base para fazer 

uma relação mais rica em trezentas linhas, 

com trechos intercalados, aguardo um 

gabarito, para que eu possa entender por que 

perdi quatro pontos. Na balança, a letra é 

acessória. Continuo não conformado com a 

nota.  Só vou me conformar se a senhora 

provar que é possível seguir o comando da 

maneira que a senhora idealizou, com a 

ponte entre os itens e a letra (ponte que fiz 

com o sintagma flores do Lácio). 

(cortesia/polidez) Abraços. 

(observação/discordância) Em tempo: 

"Não é porque o curso é a distância que não 

estamos observando o desenvolvimento de 

vocês." (crítica) Parece que cometeu um 

ato falho: ninguém disse que no curso EAD 

os professores devem ser menos exigentes: 
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não alimento preconceitos contra a 

modalidade EAD. (solicitação de 

esclarecimento) Por que eu pensaria isso? 

 Contudo, se a intenção é observar o nosso 

desenvolvimento como futuros professores, 

terá de nos acompanhar e testemunhar nosso 

trabalho (não remunerado) nos estágios 

supervisionados, embora seja intrigante  

falar em desenvolvimento, quando já 

estamos no último semestre.  

05 Professora 18/03/2016 - 12:47 (cortesia/saudação) M., (reparo do mal-

entendido) 300 linhas não! 300 palavras. A 

resposta é subjetiva e outros alunos 

atingiram o objetivo. Não estou aqui para 

discutir seus atos, nem te julgar e muito 

menos supervisionar estágio. (sinceridade) 

Se você está querendo nota máxima pelo  

que fez... poderia até te avaliar como tal, 

mas não seria o real valor. Enfim, vou 

encaminhar o e-mail do seu pedido ao 

coordenador de disciplina e se ele achar que 

você mereça nota máxima ou não, ele se 

pronunciará. Eu não mudarei a nota. 

(cortesia/polidez) Um ótimo final de 

semana! 

06 Aluno MAO 18/03/2016 - 18:24 (confirmação) Foi o que quis dizer: 300 

palavras.  (contestação) Não sei se mereço 

nota dez, mas nota seis é nota baixa 

que não corresponde ao meu esforço nem 

ao cumprimento do comando. 

(agradecimento) Agradeço o 

encaminhamento do meu e-mail. 

(cortesia/polidez) Saudações. 

 

No excerto 09, o evento interacional pode ser considerado como um mal-entendido 

gerado pela discordância do aluno com relação ao que foi dito pela professora. A interação 

entre eles é sobre a revisão da nota da AD do aprendiz. Na interação, percebe-se o modo de 

falar dos participantes e a abordagem diretiva da professora, ao dar um feedback sobre a 

avaliação realizada pelo aluno, fato que evidencia a notória mudança de enquadre de 

comunicação de notas para um enquadre de contestação durante a conversa.  
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Outrossim, observa-se que, quando qualquer professor divulga as notas das 

avaliações, é importante que ele esteja aberto às indagações e críticas dos alunos. Essa é uma 

das características da docência. Em outras palavras, o aluno autônomo e esforçado não se 

contentará em ser avaliado com uma nota que acha ser incompatível com o seu real esforço, 

consequentemente, dialogará abertamente com o professor avaliador. 

Nessa modalidade de ensino, é fundamental e necessário o professor saber escutar os 

alunos, pois é escutando que o docente aprenderá a falar com eles e, não, falar a eles, bem 

como se preparará melhor para situar seu ponto de vista das ideias (FREIRE, 2018, p.111-

117). Então, com base no exposto, será comentada a conversa do excerto 09. 

No turno 01, a professora envia um e-mail e informa a turma sobre a publicação das 

notas no Sistema Acadêmico da Instituição. Logo, no turno 02, o aluno MAO solicita a 

revisão da nota de sua AD e mostra-se surpreso. 

No turno 03, a professora apresenta-se receptiva e de prontidão para responder ao 

aluno. Ela justifica, por meio de um breve feedback, a nota dele. No turno 04, o aluno, não 

satisfeito com o feedback da professora ("Não cabe o uso do advérbio apenas (...)"), lança um 

desafio para a professora provar ("Só vou me conformar se a senhora provar que é possível 

seguir o comando da maneira que a senhora idealizou, (...)"), em 300 linhas, o gabarito da 

avaliação que seria proposto por ela, a fim de justificar a nota que ele supõe merecer. 

Certamente, o número de linhas e o tom provocativo do aluno causaram o mal-entendido entre 

os participantes na conversa. Ademais, ele faz uma crítica ("Parece que cometeu um ato falho: 

ninguém disse que no curso EaD os professores devem ser menos exigentes (...)") ao que ela 

enfatizou no turno 03. Diante disso, observa-se que nem todos os alunos inscritos na 

disciplina estão concluindo o curso. A crítica dele ("(...) embora seja intrigante falar em 

desenvolvimento, quando já estamos no último semestre.") mostra-se sem fundamento e 

irônica, pois a fala da professora é direcionada para todos os alunos da disciplina, inclusive os 

prováveis formandos.  

No turno 05, a professora inicia a sua fala, fazendo um ajuste no entendimento que o 

aluno revelou no turno 04 ("M., 300 linhas não! 300 palavras."). A correção é entendida como 

um componente de reparo (GARCEZ, 2008, p.25). Em seguida, ela explica que as respostas 

são subjetivas, subentendendo que não há uma resposta padrão. Isso depende da criatividade e 

conhecimento adquirido pelo aluno. Logo, há uma mudança no alinhamento de explicação 

pela professora para um alinhamento de repreensão, sendo franca e modificando o seu tom na 

conversa (GOFFMAN, 2013, p.112-113) ("Não estou aqui para discutir seus atos, nem te 

julgar e muito menos supervisionar estágio."). A professora mostra sua capacidade de 
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analisar, de avaliar e de decidir o que fazer sobre a revisão da nota ("Se você está querendo 

nota máxima pelo que fez... poderia até te avaliar como tal, mas não seria o seu real valor.") e 

encerra o turno, deixando claro que o pedido do aluno foi indeferido por ela e o informa que 

encaminhará seu pedido ao Coordenador da disciplina ("(...) vou encaminhar o e-mail do seu 

pedido ao coordenador da disciplina e se ele achar que você mereça nota máxima ou não, ele 

se pronunciará."). Garcez e Loder (2005, p.290-291) explicam que "quando ocorre o reparo 

levado a cabo pelo outro, isso pode ser entendido pelos participantes como mais do que um 

mero reparo, mas como uma discordância". Além de o reparo levado a cabo pelo outro 

resolver problemas de entendimento, ele serve também para realizar ações sociais dirigidas a 

coagir o outro ou a constranger a ação do outro, a fim de o falante tentar construir o próprio 

status informacional superior ao do outro, impondo o direcionamento da conduta do outro, 

como normalmente é feito na sala de aula convencional.  

No turno 06, o aluno ratifica o reparo da professora ("Foi o que eu quis dizer: 300 

palavras), faz a autoavaliação, contestando a sua nota ("Não sei se mereço nota dez, mas nota 

seis é nota baixa que não corresponde ao meu esforço nem ao cumprimento do comando."). 

Em seguida, agradece e despede-se, polidamente ("Agradeço o encaminhamento do meu e-

mail. Saudações."), porém insatisfeito com a decisão da professora. 

Com relação aos excertos acima, verifica-se que o aluno demonstra não estar-com, 

isto é, estar emocional e atitudinalmente com a professora, quando ela expôs o que pensava 

sobre a avaliação dele. Ela lhe mostrou que estar-para não é lhe dar razão, mas estar pronta e 

disponível para refletir sobre o que ele expôs e responder suas dúvidas com prontidão e 

quando necessário (BRANNIGAN, 2013, apud GONÇALVES, 2013, p.99). Em razão disso, 

a professora procurou minimizar as causas do mal-entendido e encaminhou o pedido de 

revisão de nota do aluno ao Coordenador da Disciplina.  

Em suma, verifica-se que a natureza da interação pode ser considerada tensa 

(assimétrica), em razão da postura dos participantes na conversa (GOFFMAN, 2013). 

Acrescenta-se ainda que, com base na interação analisada, é recomendável que o professor 

saiba expor suas ideias sem "golpear" o aluno com palavras imperativas, tampouco impor-lhe 

aborrecimentos, a fim de não prejudicar a sua aprendizagem. É muito importante saber escutar 

o aprendiz, mas isso não significa o professor concordar com tudo que o aluno fala, ou seja, é 

salutar que o docente tenha uma postura dialógica, respeite a autonomia e os argumentos do 

aluno, bem como a sua reflexão crítica sobre a sua prática desenvolvida na atividade proposta. 

Face ao exposto, conclui-se que não é aconselhável o professor reagir à altura da afronta, isto 

é, não entrar no enquadre do aluno, de agressão ou afronta, mas tentar mudar o enquadre para 
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debate e convencimento, com base em evidências. A mediação do professor, ao agir com 

atenção e firmeza, pode tornar-se mais eficaz. 

 

Excerto 10: Mal-entendido entre alunos sobre trabalho em grupo 

Dispositivo: Mensagens de e-mails 

Turno Interactante Data/horário Mensagem 

01 Aluno PAS 27/04/2017 - 21:03 (cortesia/saudação) Prezada tutora, 

(requerimento/justificativa) Preferi usar 

este canal para solicitar autorização a 

senhora para dividir o grupo x, pois há um 

cidadão polêmico que não aceita a nossa 

versão do trabalho, onde já incluímos várias 

partes de suas boas ideias. Porém, nunca 

está satisfeito, a ponto de que eu, 

coordenador, tive de apelar para a votação e 

a versão da maioria venceu. Não satisfeito, 

quer que inclua no relatório uma exposição 

sua de fatos chorosos, fazendo-se de vítima, 

quando na verdade ele é quem quer impor 

uma versão; reclama o tempo todo de falta 

de coesão. Tudo fiz para pacificar a situação, 

mas, esta solução pedida parece absurda, 

mas é a que acho ideal para dirimir tal 

celeuma. (fecho de cortesia de 

distanciamento) Atenciosamente. 

02 Professora 27/04/2017 - 21:40 (alerta) Muita calma nessa hora! O grupo 

tem de entrar num consenso. (orientação) Se 

ele é minoria... Vocês devem mostrar-lhe o 

motivo pelo qual não  irão considerar as 

ideias dele. Faça isso sutilmente e seja 

polido! (cortesia/polidez) Boa noite! 
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03 Aluno PAS 28/04/2017 - 01:46 (cortesia/saudação) Professora, isso nós já 

fizemos e com muita polidez, porém o 

indivíduo quer que inclua no relatório sua 

lamúria que deve conter umas 3 páginas, 

quase outro trabalho. Sou obrigado a incluir 

o relato dele? (nova solicitação) Por favor, 

autorize em caráter excepcional a divisão do 

grupo, o assunto é bem sério. Ele é uma 

pessoa com quem é dificílimo lidar. Ele já 

tem um trabalho próprio na sua versão.  

04 Professora 28/04/2017 - 06:51 (pedido de esclarecimento) Quem é o 

aluno? Qual é o grupo? Essa discussão está 

no fórum para que eu possa intervir? 

05 Aluno PAS 28/04/2017 - 08:55 (cortesia/saudação) Professora, 

(explicação) sou o coordenador do grupo x 

e o mais velho do grupo, um cara pacífico, 

fiz de tudo para agradar o indivíduo, porém 

ele é difícil, meticuloso ao extremo, dono da 

verdade e nos ataca de forma tal (...). Não 

gostaria de classificar a personalidade dele. 

Nós 4 preferiríamos que ele mandasse o 

trabalho dele sozinho, e nós, o outro. Talvez 

assim ele sossegue e, pondo fim a uma 

discussão infinita. (mal-entendido) Depois 

de o trabalho pronto, que ele não aceitou 

na votação, agora quer fazer um relato 

particular dentro do relatório (relato com 

mais folhas que o trabalho). Outro impasse, 

pois se ele mandar o relato, teremos de 

mandar também um relato nosso, porque 

ele viaja nas palavras, houve uma 

polarização na discussão dele com a única 

mulher no grupo, a ponto de ela estar com 

medo de encontrá-lo no dia da AP1. Eu, 

falando dessa forma, parece até tom de 

fofoca, mas não é. Por favor, professora, 

abra essa exceção de ele enviar o trabalho à 

parte. (...). Se quiser, posso contatá-la por 

telefone para melhores explicações. (fecho 

de cortesia de distanciamento) 

Atenciosamente. 

06 Professora 28/04/2017 - 11:47 (orientação) Eu vou escrever lá na 
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plataforma que a sua função de 

coordenação será a de formatação final e 

concatenar o texto. Ou seja, quem define a 

versão final é você. E se ele se estressar, vai 

ficar sem nota. E se ele ameaçar alguém, 

faça um BO na delegacia. Pronto. 

07 Aluno PAS 28/04/2017 - 12:18 (aceitação da orientação) Acatarei a sua 

decisão, informando que não enviarei o 

relato dele que estaria dentro do relatório, 

são 13 páginas, ao passo que o relatório do 

grupo tem somente e satisfatoriamente 1 

página. 

08 Professora 28/04/2017 - 12:51 (aviso) Mandei "e-mail" para todos os 

alunos e postei nos grupos. Fique tranquilo. 

Se ele falar algo, você diga que eu mandei 

um "e-mail" falando sobre a versão final e a 

postagem. (cortesia/polidez) Abç. F.  

09 Aluno WPS 29/04/2017 - 21:26 (saudação/cortesia) Boa noite, professora!  

Infelizmente, tenho de ser breve. Isso pode 

deixar menos formal a minha fala do que eu 

desejaria. Não é do meu gosto. (pedido de 

desculpas) Me desculpe. (justificativa) 

Pretendia entrar em contato com a senhora 

só ao final do curso. Por uma questão de 

tempo e cunho pessoal, que posso explicar 

depois. Assim agradeceria pelas 

considerações. Vou ter que me reportar à 

sra. por questão de um impasse no grupo 

que gerou uma restrição: não respeitaram a 

minha voz no relatório. Estou finalizando 

uma AD para hoje. Então, no dia primeiro 

seguinte, entro em contato novamente. 

Pretendia enviar um trabalho e uma 

explicação mais clara e 

pessoal sobre o ocorrido. (agradecimento) 

Obrigado. 

10 Professora 29/04/2017 - 21:44 (saudação/cortesia) W., (orientação) não 

fique aborrecido, mas o trabalho deve ser 

breve, no máximo de quatro laudas. E o 

relatório uma ou duas páginas no máximo. 

Não quero que sejam redundantes, 
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tampouco prolixos. Penso se cada um fizer 

algumas linhas, não sobrecarregará para 

ninguém.  

11 Aluno WPS 01/05/2017 - 22:29 (saudação/cortesia) Boa noite, professora. 

(explicação) A sra. pode ter certeza que é 

uma situação até embaraçosa para eu ter 

que reportar o ocorrido: (desabafo) que 

cinco graduandos não tomaram as melhores 

decisões num trabalho materialmente 

comum ao nosso curso. Quando disse que 

eles restringiram minha voz foi porque 

realmente eles cercearam, negaram minha 

fala no relatório. Eu pedi que 

acrescentassem, dizendo que era a minha 

pessoa que dizia aquela parte,  um relato de 

6 páginas, mais a "introdução-

desenvolvimento-e-conclusão" que eu havia 

recebido e o texto, a "versão c" da AD que 

eu deixei pronta, a partir destas porções. Isso 

é muito importante para mim. 

Ocorreram intensos debates. Eu os alertei, 

incansavelmente, sobre os requisitos da 

resenha e fatores da textualidade. Contudo, a 

decisão foi política.  Pedi, ao menos, que 

minha fala fosse resguardada no relatório. 

Não aceitaram o texto inicial. Era muito 

grande e comprometia suas participações. 

Não era o objetivo. Este era explicar minhas 

posições. Então pedi, humildemente: 1(um) 

parágrafo do relatório. Não aceitaram e 

todos deram por encerrada a atividade, 

desfazendo o grupo. (...) (lamentação) 

Professora, entre outras coisas que destaquei 

no relato, gosto desta área de Linguística. 

Por questão pessoal, resolvi, inclusive, fazer 

uma monografia que traz tema deste 

campo. É uma pena eles não terem me 

ouvido, meu nome ficará num trabalho que 

eu discordo tecnicamente. Além disso, 

vislumbrei uma nota dez nesta disciplina. 

(autoavaliação) Sou dedicado e detalhista, 

me debruço horas para fazer sempre o 

melhor. Errar com as próprias pernas seria 
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mais reconfortante.  (solicitação) Peço, por 

gentileza, então, que, se possível, a sra. 

avaliar a "VERSÃO C". Ela contempla todos 

os membros. Vou anexá-la. Vou anexar o 

relato também. Se a sra. tiver um 

"tempinho", imagino que seja extremamente 

atarefada, por favor, leia.  (agradecimento) 

Obrigado. 

12 Aluno WPS 10/05/2017 - 08:32 (saudação/cortesia) Bom dia, cara 

professora! (solicitação de retorno)  

Por gentileza, gostaria de receber uma 

resposta quanto ao meu último "e-mail". A 

sra. o recebeu? Verifiquei no Sistacad
27

 a 

nota da AD2, (elogio) foi uma excelente 

nota, contudo, com o bom caminhar que eu 

vinha na disciplina, eu buscava o 10. Então, 

desejaria saber se meus pedidos foram 

concedidos. (agradecimento) Obrigado. 

13 Professora 10/05/2017 - 10:53 (breve explicação) A nota é do grupo. 

 

No excerto 10, o evento interacional pode ser considerado como mal-entendido entre 

os alunos. Nele ocorre a interação e negociação entre professora e alunos sobre o mal-

entendido entre alunos do mesmo grupo, ao realizarem trabalho proposto por ela. Observa-se 

que, nos turnos do aluno PAS, as pistas de contextualização ("há um cidadão polêmico"; 

"tive de apelar para a votação"; "porém o indivíduo quer que inclua"; "dono da verdade e 

nos ataca de forma tal (...)"; "houve uma polarização na discussão dele com a única mulher 

no grupo") sinalizam o enquadre de tensão instaurado entre os alunos no grupo. Esse 

enquadre vai de encontro ao que Delors et al
28

 (1998, apud BEHRENS, 2013, p.85) abordam 

sobre "aprender a viver juntos". Em outras palavras, a aprendizagem se dá na convivência, 

respeitando uns aos outros, mesmo quando houver divergências. A seguir, os turnos serão 

comentados com maior detalhe. 

No turno 01, o coordenador do grupo pede à professora autorização para dividir o 

grupo em razão de um dos membros estar causando transtornos para elaborar o trabalho. No 

turno 02, a professora busca resguardar a face do aluno, orientando-o ("(...) Vocês devem 

                                                           
27

 Sistacad significa Sistema Acadêmico. 
28

 DELORS, J. et al (1998). Educação: Um tesouro a descobrir - Relatório para UNESCO da Comissão Internacional sobre educação para 

o Século XXI. São Paulo: Cortez/UNESCO. 
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mostrar-lhe o motivo pelo qual não irão considerar as ideias dele. Faça isso sutilmente e seja 

polido!"), a fim de diminuir a distância/assimetria entre eles. Em razão disso, a professora 

assume o enquadre de orientação, alinhando-se ao discurso do aluno. 

Porém, no turno 03, o aluno PAS torna a explicar que o aluno WPS insiste em incluir 

um texto maior que passaria do limite determinado na proposta do trabalho ("(...) o indivíduo 

quer que inclua no relatório sua lamúria que deve conter umas 3 páginas (...)"). No turno 04, a 

professora questiona o aluno com o intuito de amenizar a discussão entre eles e o trabalho se 

desenvolver. Nota-se a iniciativa e preocupação da professora em querer mediar a situação, a 

fim de a aprendizagem do grupo não ser prejudicada. Ressalta-se que o trabalho realizado em 

grupo foi planejado para promover a união dos alunos e estimulá-los à pesquisa, tornando-se 

algo complexo e desagregador, e refletindo na prática pedagógica da professora. 

No turno 05, o aluno PAS revela fatos preocupantes sobre a desavença causada pelo 

aluno WPS ("(...) dono da verdade e nos ataca de forma tal (...)") que chegou a afetar 

emocionalmente uma das integrantes do grupo ("(...) houve uma polarização na discussão dele 

com a única mulher do grupo, a ponto de ela estar com medo de encontrá-lo no dia da AP1."). 

Neste turno, o mal-entendido incorpora-se à conversa ("Depois de o trabalho pronto, que ele 

não aceitou na votação, agora quer fazer um relato particular dentro do relatório (relato com 

mais folhas que o trabalho). Outro impasse, pois se ele mandar o relato, teremos que mandar 

também um relato nosso (...)"). Além disso, ele reforça o pedido da divisão do grupo. 

No turno 06, a professora o respondeu, encorajando-o e expondo, explicitamente, o 

seu papel de coordenador do grupo ("(...) sua função de coordenação será a de formatação 

final e concatenar o texto. Ou seja, quem define a versão final é você."). Nesse momento, a 

professora passa o poder ao aluno para que a situação se resolva. Observa-se que, nesse caso, 

o que se busca não é o poder, e, sim, a diminuição da diferença entre professor-aluno e a 

neutralização entre aluno-aluno através de procedimentos estratégicos, garantindo eficácia no 

processo ensino-aprendizagem. Então, a professora usa a "função do coordenador" como 

estratégia de aproximação dos integrantes para obter resultados satisfatórios. Ou melhor, essa 

estratégia iria operar de forma que pudesse amenizar as tensões instauradas no grupo.  

No turno seguinte, turno 07, o aluno PAS aceitou a decisão da professora e relatou 

que informaria o aluno WPS sobre a orientação dela. No turno 08, a professora mostra-se 

amiga e receptiva, tranquilizando-o e explicando sobre sua intervenção. 

Após o e-mail enviado por ela para todos os grupos, no turno 09, o aluno WPS se 

manifestou, mostrando-se distante da professora e relatando superficialmente sobre seus 
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problemas pessoais e sobre o impasse instaurado no grupo ("(...) não respeitaram a minha voz 

no relatório."). Logo, ele se explica, avisando-a que entraria novamente em contato com ela. 

No turno 10, a professora explica que o trabalho não deveria passar de 04 páginas e 

que cada membro deveria participar colaborativamente. Ela atuou realizando seu papel de 

animadora e delimitando sua própria posição através da sua fala ("W., não fique aborrecido, 

mas o trabalho deve ser breve.") (GOFFMAN, 2013, p.135), com o intuito de o trabalho fluir 

melhor. 

Não se dando por satisfeito, no turno 11, o aluno WPS insiste em relatar o ocorrido. 

Ademais, ele confessa que sua fala no texto produzido era grande e comprometia as demais 

vozes do grupo, em seguida, ele se queixa de que os outros membros relataram que sua 

participação foi mínima no trabalho, por não conseguirem inserir tudo o que ele escreveu com 

empenho. Por esse motivo, solicitou à professora que avaliasse a sua versão do trabalho que 

incluía também as vozes dos demais colegas. 

A professora não lhe respondeu, tampouco considerou o seu pedido. Para ela, os 

membros do grupo deveriam se entender para desenvolver o trabalho em conjunto, com êxito 

e da maneira como ela propôs para todos os grupos. 

No turno 12, o aluno WPS solicita retorno do e-mail anterior e tece comentário 

positivo sobre a nota final. Mesmo com a excelente nota, o aluno ainda vislumbrava nota dez 

somente para ele. A professora, para não estender a conversa e não causar desconforto, foi 

objetiva em sua resposta: "A nota é do grupo". Nesse momento, a interação foi interrompida 

(turno 13). 

Diante dos fatos, é possível afirmar que o papel da professora foi bastante desafiador. 

Primeiro, em tentar inovar sua prática pedagógica, ao propor o trabalho a ser realizado em 

grupo e a distância. Salienta-se que, em alguns casos, os alunos moram em municípios 

diferentes do município onde o polo está situado. Em razão disso, criam-se conflitos entre os 

membros do grupo, por não conseguirem se encontrar. Em outros casos, o fator tempo 

também dificulta a realização do encontro. E, por fim, há o fator de o aluno não conseguir 

interagir, não ser flexível ou mesmo não compreender a proposta da atividade, entrando em 

discordância com os demais. 

Em segundo lugar, além da inovação, há o desafio em saber empregar 

técnicas/estratégias que incentivam a união dos integrantes do grupo, 

minimizando/neutralizando a assimetria entre eles, com a intenção de obter resultados 
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significativos na conclusão da atividade. Isso quer dizer, segundo Valente
29

 (2000, apud 

BARROS & CRESCITELLI, 2008, p.74), que o processo de interação entre professor-aluno e 

aluno-aluno facilita as trocas de conhecimento e a vivência necessárias para processos 

coletivos de aprendizagem. 

Portanto, é fundamental que a professora, como agente social e condutora da 

interação, possua não só competência linguístico-comunicativa, como também competência 

pragmática, ou seja, que ela saiba lidar com as variações e especificações do real, a fim de 

viabilizar a atividade e a interação como um todo e atingir os objetivos previstos inicialmente. 

Ademais, as estratégias argumentativas usadas pela professora no excerto 10 deveriam ter 

mitigado o seu status superior frente aos alunos. Fato que não foi possível, em razão da 

problemática encontrada durante a elaboração do trabalho. Ela precisou se mostrar firme, 

demonstrando equilíbrio e inteligência emocional, e amenizar a discussão entre os alunos, 

facilitando e efetivando o fluxo interativo, sem o qual não seria possível realizar 

integralmente os objetivos previstos para a atividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29

 VALENTE, J. A. Educação a distância: uma oportunidade para mudança no ensino. In: MAIA, C. (Org.). ead.br: educação a distância no 

Brasil na era da internet. São Paulo: Anhembi Morumbi, 2000. p. 97-122. 
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VI. Considerações finais, reflexões sobre a prática pedagógica em AVA e aplicações e 

implicações para a EaD 

O objetivo principal desta dissertação foi analisar a mediação pedagógica entre 

professora e alunos no processo ensino-aprendizagem do componente curricular do Português 

no Curso EaD de Licenciatura em Letras, bem como analisar a interação entre esses 

participantes, descrevendo o papel da professora como mediadora, e suas estratégias de 

aproximação, a fim de estimular a autonomia na aprendizagem dos alunos. 

As questões propostas na introdução, ou melhor, como ocorreu a interação entre 

professor e aluno no AVA, os objetos de aprendizagem ou dispositivos utilizados para que a 

mediação ocorresse, as estratégias utilizadas para aumentar a presença de forma mais próxima 

entre os participantes no AVA e como ocorreu a mediação para que a participação se tornasse 

mais efetiva no AVA, foram respondidas com base no corpus. A análise evidencia que a 

professora mediou a aprendizagem daquilo que o aluno ainda não sabia ou tinha dúvidas, 

utilizando estratégias que estimulavam os alunos a serem mais independentes nos estudos. Ela 

conseguiu dar suporte aos alunos para que eles conseguissem resolver as atividades ou 

problemas técnicos encontrados durante as aulas.  

Neste trabalho, foram analisados seis eventos, contendo dez excertos. Neles, através 

dos conceitos da ACE, a pesquisadora descreveu os procedimentos usados por quem 

conversava para produzir o próprio comportamento e para entender e lidar com o 

comportamento alheio. Para tanto, destacaram-se, na análise, a organização do reparo na fala, 

a fim de dar melhor sentido à conversa; o recurso de explicabilidade utilizado pelos falantes, 

para justificar algo na fala; e a sequencialidade da fala-em-interação, com o propósito de 

verificar como os participantes demonstravam entendimento do que estava sendo dito e feito 

durante a conversa.  

Outrossim, em parceria com a Análise Sociointeracional do Discurso, pode-se 

observar como as pistas de contextualização, as estratégias de aproximação, os enquadres 

interacionais, os footings e os alinhamentos dos participantes eram negociados no AVA. Com 

relação a tais fenômenos, a noção de enquadre, esquemas de conhecimento, alinhamento e 

footing foi fundamental para entender o modo como os interactantes desenrolavam a 

interação. 

Em relação ao modelo proposto por SSJ (2003), que descreve as características da 

conversa como um fenômeno organizado, a sequência de turnos é fundamental na interação, 

pois se refere às ações constituídas. A partir da análise das interações, entende-se que cada 

turno é uma postagem feita por cada interactante; mesmo havendo sobreposições, são turnos 
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independentes que foram sinalizados, conforme as convenções para transcrição do modelo 

Jefferson (veja anexos).  

Diferentemente da conversa espontânea em que a interação é face a face e, 

consequentemente, há maiores chances de interrupção ou sobreposições de vozes, nas 

conversas virtuais analisadas, verificou-se que fala um de cada vez, variando a ordem, o 

tamanho e a extensão dos turnos. Quanto à alocação dos turnos, ocorreu tanto a seleção de um 

falante seguinte, como também a autosseleção. Isso variou, conforme a fluidez da conversa. 

Além disso, houve variação também quanto ao número de participantes. Essa característica 

variou, de acordo com o assunto tratado durante as atividades/as aulas, ou seja, a participação 

acontecia conforme a exigência da proposta e o interesse do participante quanto aos assuntos 

tratados. 

Quanto à continuidade da fala na conversa, também foi observado que a fluidez 

dependia de como a professora apresentava o assunto ao aluno. Isso envolve a 

argumentatividade e proposta da professora mediadora e o que o aluno tem a declarar. 

Somente houve uma ocorrência em que a conversa foi interrompida, em razão de um feedback 

corretivo (excerto 08). Nesse excerto, houve uma tentativa de interação entre professora e 

aluna, sendo finalizado sem êxito e gerando distanciamento entre elas.  

Além disso, foi verificado que o turno da fala pode ser finalizado com a extensão de 

uma palavra ou mesmo por uma sentença. Isso dependia do desenvolvimento da conversa, ou 

melhor, se o falante queria ser mais objetivo ou se queria encerrar um assunto que estivesse 

causando desconforto em uma das partes (turno 13, do excerto 10). 

Quanto à organização do reparo, na análise, houve mais de uma ocorrência (turno 03, 

do excerto 02; e turno 05, do excerto 09) em que a fala foi reparada para evitar ruídos e dar 

melhor sentido à conversa. Esse tipo de negociação do sentido é importante e requer, de certo 

modo, atenção e polidez de quem gera o problema na conversa. Ele é fundamental, 

principalmente, na modalidade a distância, em razão de os participantes estarem distantes 

fisicamente. O reparo deve ser efetuado no momento próximo ao momento em que ocorre. Se 

isso não acontecer, a conversa poderá ser entendida de outra forma e o mal-entendido ficará 

sem solução/consenso/ou entendimento mútuo. 

A presença, participação e colaboração dos participantes são fundamentais na sala de 

aula virtual, pois quanto mais estiverem engajados nas atividades, maior será a probabilidade 

de haver resultados positivos e significativos, bem como menores as chances de haver mal-

entendidos. 
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Ao se analisar as falas do evento VI (mal-entendidos), verificou-se que a professora 

manteve-se proativamente nas conversas e nas aulas, reparando os ruídos e direcionando os 

debates, para evitar o afastamento do propósito inicial das atividades.  

Quando há trabalhos em grupo, é normal haver mal-entendidos entre os alunos, em 

razão de diversos fatores como, por exemplo, choque de horários, distância, falta de 

harmonia, individualismos no grupo, temperamentos, etc. Esses fatores vão de encontro ao 

objetivo da proposta, que é promover a união dos alunos e estimulá-los à pesquisa. O mal-

entendido torna o trabalho complexo e desagregador, refletindo também na prática 

pedagógica da professora. Esta, como mediadora, utiliza as estratégias de aproximação entre 

os alunos, a fim de amenizar os conflitos e obter resultados satisfatórios, a partir das trocas de 

conhecimento e formação de uma comunidade de aprendizagem. A negociação efetiva e o 

reparo são estratégias na solução de conflitos e busca de consenso e maior satisfação 

interacional para os participantes. 

Postula-se que o exagero de informações e as atitudes pouco gentis resultam em mal-

entendidos nas conversas. Quando os mal-entendidos se estendem é importante que a 

professora medeie, encerrando o assunto e dando uma solução para o problema em questão, 

como foi observado. 

Na análise do turno 04, do excerto 09, foi observado que a professora buscou 

preservar a face da instituição representada por ela. Na conversa, o aluno não se preocupou 

em controlar sua conduta, mesmo porque talvez ele tivesse sido motivado por fatores 

emocionais. Especula-se que se o aluno soubesse posicionar melhor suas palavras, não 

"desafiando" a professora, não ocorreria o estranhamento entre os dois. Através da 

negociação, mesmo a professora sendo "desafiada" e tensa a conversa, ela interagiu, analisou 

o que o aluno disse, e tomou providências, a fim de evitar aborrecimentos e o desinteresse do 

aluno. 

Desse modo, percebe-se que a mediação da professora é essencial na sala de aula 

virtual e que o professor deixa de ser um mero transmissor de informações, passando a ser o 

mediador e o representante institucional no AVA. Sendo ética, polida e preservando a 

instituição com relação a sua credibilidade e ao seu comprometimento com a educação, a 

professora cumpriu o seu papel institucional. 

Outro recurso importante analisado foi o de explicabilidade, segundo Heritage 

(1999[1987], p.357), que deve ser utilizado toda vez que o entendimento de algum termo ou 

sentença postada se tornar incompreensível. No turno 05, do excerto 03, a falante se 
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autosselecionou para se explicar e tornou a conversa mais clara. Esse recurso é imprescindível 

para eliminar dúvidas sobre o que o falante disse. 

As formas de agradecimento, observadas no excerto 04, são exemplos de polidez e 

de rotinas conversacionais que fazem a conversa fluir e produzir uma sequência de turno(s). 

Essa noção de sequência se refere às ações constituídas, ou seja, as ações são organizadas em 

sequências de elocuções, produzidas por diferentes participantes. Desta forma, o falante do 

turno 02 considera o que o falante do turno 01 disse, antes de produzir sua elocução. Isso faz 

parte da etiqueta conversacional virtual, isto é, responder ao agradecimento é uma forma 

polida e educada. A etiqueta é importante também para manter a aproximação e o 

alinhamento entre os falantes. 

Com base nesses fenômenos, mostrou-se a qualidade da interação através da 

mediação da professora. Constatou-se que a influência da fala da docente encorajava os 

alunos a continuarem fiéis aos seus estudos e à produção do conhecimento. 

Isso foi notado, principalmente, no evento V (Feedback, excertos 05 a 08), pois, com 

o feedback apropriado enviado pela professora, ocorreu maior integração e aproximação entre 

eles. O feedback foi um modo de estar presente virtualmente, ou seja, ele proporcionou 

momentos de troca, de ensino e de aprendizado entre professora-alunos. 

Também é importante destacar que a qualidade do feedback na mediação do 

professor em AVA pode gerar maior satisfação interacional dos participantes e acarretar 

melhores resultados na aprendizagem dos alunos. 

No que tange à qualidade do feedback adequado, cabe destacar as estratégias do 

professor que se mostraram eficazes: usar respostas breves, realçando os pontos positivos e 

sugerindo melhorias; limitar a quantidade de informação; utilizar linguagem sob as regras da 

gramática normativa; ser polido e cortês, bem como ser cauteloso no tom da mensagem. 

Assim, os alunos refletem sobre seus erros e acertos e ficam motivados a melhorar a 

compreensão do conteúdo assimilado.  

Diante disso, pode-se dizer que é relevante o aluno ser ouvido, apoiado e motivado a 

participar das interações e do processo ensino-aprendizagem virtual, cabendo ao professor 

demonstrar maior presença, dando atenção e estando disposto em atendê-lo. Portanto, é 

fundamental que o professor dê o feedback das atividades realizadas pelo aluno, interagindo 

com ele e minimizando o tempo de resposta, aumentando, assim, as chances de minimizar a 

assimetria entre eles. Para que isso ocorra, é importante o aluno ser ouvido, apoiado e 

motivado a participar das interações e do processo ensino-aprendizagem virtual, cabendo ao 
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professor exercer maior presença, dando atenção ao aluno e dispondo-se a atendê-lo 

prontamente. 

Nesse sentido, verificou-se que os alunos estavam interessados em aprender e 

inseridos no contexto, em razão do acolhimento e da atitude de prontidão da professora. Esta, 

ao buscar o equilíbrio nas interações, trabalhou de forma que houvesse satisfação interacional 

dos alunos. 

É importante enfatizar que a relação entre professora e alunos no AVA tornou a 

interação e a presença na aprendizagem dependente da mediação da professora. A interação 

ocorrida nos eventos foi eficaz, tornando o processo ensino-aprendizagem construtivo, 

desafiador e estimulante. Para ocorrer essa interação eficaz, foi essencial também a presença 

plena dos participantes no AVA. Isso se deu com o encorajamento e a atenção da professora, 

papel fundamental do docente na modalidade de EaD, vistos no excerto 01. As estratégias de 

aproximação utilizadas por ela contribuíram para diminuir a assimetria/o afastamento entre 

eles. O uso da polidez, como estratégia de aproximação, foi importante para contribuir, 

significativamente, na organização das interações, construindo elos de cortesia e respeito entre 

os participantes da conversa. 

Cabe destacar que a presença não está vinculada ao corpo físico, mas, sim, à 

interação e à comunicação, estabelecendo-se e sustentando-se por meio da linguagem verbal, 

e não-verbal. Observa-se que a presença da professora e dos alunos se tornou constante nos 

objetos de aprendizagem ou dispositivos que mediavam as aulas. Nota-se que houve 

comprometimento de ambas as partes no processo ensino-aprendizagem, pois o envolvimento 

entre eles permitiu aproximações e maior presença na plataforma. 

Além disso, observou-se que, a partir das interações equilibradas, polidas e 

harmoniosas, vínculos afetivos e cordiais foram construídos entre os participantes, resultando 

em maior rendimento na aprendizagem dos alunos e menor nível de desistência e reprovação. 

Postula-se que ser/estar presente contribui para resultados positivos e maior satisfação 

interacional de todos ao longo do processo e no final do curso. 

Ademais, nota-se que a afetividade com responsividade oriundas da professora 

fizeram com que os alunos sentissem a sua presença no AVA e se aproximassem dela, por se 

sentirem confiantes no seu trabalho durante o curso. A qualidade da relação professora-aluno 

diminuiu o grau de assimetria entre eles, pois, nas interações, criavam-se condições mais 

igualitárias de participação dos alunos. 

Observa-se que a afetividade pode provocar reações comportamentais vistas como 

positivas ou negativas no corpo discente, sendo as primeiras vistas como prazerosas para a 
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interação, tornando-a menos ritualística e mais estimulante. Assim, o professor, ao sinalizar a 

significância da tarefa, poderá ou não ser bem recebido pelos alunos, tornando a atividade 

mais substancial ou não para a aprendizagem. Isso vai depender de múltiplos fatores, tais 

como sua postura, seu alinhamento, seu footing, no enquadre conversacional. 

Diante disso, pode-se dizer que a mediação pedagógica realizada pela professora foi 

de extrema importância, pois ela estimulou a participação e o envolvimento dos alunos, 

compartilhando o seu conhecimento ou saber técnico, tornando a interação mais simétrica e 

significativa para todos os participantes.  

Para a aprendizagem ser mais eficaz e efetiva no AVA, a interação se dá a partir das 

trocas de mensagens (escritas). Isto é, observou-se, na análise, que as escolhas lexicais da 

professora enquanto pistas linguísticas, bem como a intenção dela e o que ela pretendia atingir 

com determinada interação foram fatores fundamentais para o sucesso da aprendizagem dos 

alunos. Nos excertos analisados, foram utilizadas pistas de contextualização para sinalizar os 

propósitos comunicativos ou para inferir os propósitos conversacionais do interlocutor. Elas 

contribuíram para a interpretação do que estava sendo dito e feito na conversa. O uso desses 

fortes mecanismos conversacionais foi significativo para a aproximação dos interactantes. 

Destarte, a professora-pesquisadora também observou falhas na escrita dos alunos e 

elaborou materiais extras e outras atividades que exigiam a participação deles na plataforma, a 

fim de ajudá-los a melhorar a escrita e o desempenho no dia a dia. Certamente, isso também 

auxiliou a equilibrar o processo de aprendizagem da turma. 

No que tange à interação e à participação dos alunos na sala de aula virtual, a 

professora-pesquisadora observou que alguns alunos acessam a plataforma Moodle 

rapidamente para verificar se há novas atividades e não interagem na maioria das vezes. Nesse 

caso, é fundamental que o professor tenha a atitude de mediar e incentivar o aluno a interagir, 

colaborar, participar de atividades em grupo. Assim, o professor estará contribuindo 

efetivamente para o seu desenvolvimento. 

Outra forma de ajudar é o professor se comunicar diretamente com os alunos, 

mostrando-lhes materiais, discutindo-os com eles, divulgando novas questões e eventos da 

área a serem realizados. Os alunos, individualmente ou, em grupos, vão construindo, assim, 

seu processo de aprendizagem. 

O vídeo é uma ferramenta que também ajudou os alunos. Os vídeos mais atraentes e 

elaborados motivam e despertam a curiosidade do aluno, a fim de irem em busca do 

aprofundamento do assunto ou de novos temas. Na maioria das vezes, quando bem 

elaborados, são indicados pelo professor para reforçar ou ampliar determinados assuntos. Para 
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esse objetivo, foram incorporadas videoaulas entre os materiais do curso. Essa combinação do 

vídeo com a aula começa pelo sensorial, pelo emocional e pelo intuitivo, para atingir 

posteriormente o racional. 

O chat ou bate-papo é outro dispositivo que foi usado em favor do processo ensino-

aprendizagem. Nele, os participantes são convidados a expressar suas ideias sobre 

determinado assunto. Nessas atividades síncronas, o papel da escuta atenta é fundamental, 

conforme Masetto (2013, p.158-159) orienta: 

 

 

a mediação pedagógica de um "chat" vai exigir do professor habilidade para um 

acompanhamento muito atento, a fim de evitar a dispersão e não interferir 

diretamente nas ideias e na participação dos alunos; de policiar-se para não 

interromper a todo momento suas manifestações; de manter viva a participação de 

todos por meio de interferências oportunas e, por vezes, pessoais; de chamar para o 

debate os que apenas lêem sem se manifestar; e, depois de um certo tempo, procurar, 

por si mesmo ou por meio de um dos participantes, reorientar ou sintetizar as 

manifestações, com vistas a encerrar a atividade. 

 

  

Além dos chats, os fóruns também são objetos de aprendizagem ou dispositivos que 

ajudaram os alunos a trocarem experiências. Com base nesse tipo de atividade, Souza e 

Dourado (2015, p.05) apresentam a Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP), que é 

“uma estratégia de método para aprendizagem”, ou melhor, os alunos são desafiados a buscar 

conhecimento, por meio de investigação, para dar respostas aos problemas identificados, 

tendo em vista a produção de conhecimento individual e grupal. A ABP foi criada para que o 

aluno desenvolva a capacidade investigativa, aprenda a trabalhar em grupo e alcance os 

resultados de forma satisfatória, a fim de complementar a sua aprendizagem individual. 

Esses objetos de aprendizagem se aplicam na sala de aula virtual do CEDERJ, onde 

os alunos e professores formam grupos que compartilham informações sobre assuntos 

específicos. Assim, o processo ensino-aprendizagem se amplia com a possibilidade de 

dialogar entre eles ou outros usuários do sistema, propiciando ambientes ricos, motivadores, 

interativos, colaborativos e cooperativos. Esses grupos ampliam as chances de os alunos se 

comunicarem e conhecerem os colegas. 

Partindo-se dessa observação, é interessante que a interação comece no início do 

curso com o professor dando o "pontapé" inicial. Uma atividade que incentiva a interação 

inicial é o fórum de autoapresentação. A professora fez uso desse fórum, pedindo aos alunos 

que se apresentassem por intermédio de vídeos e fotos também. As apresentações tornaram-se 

dinâmicas, criativas e, muitas das vezes, engraçadas. Os vídeos ou fotos compartilhados 

facilitaram a aproximação da professora com os alunos ou destes com outros alunos.  
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Ademais, a professora e os alunos também recorreram ao uso do correio eletrônico, a 

fim de sanar dúvidas urgentes, de modo que não interrompessem um trabalho em 

desenvolvimento ou até mesmo evitassem a exposição de determinados assuntos pessoais na 

plataforma Moodle. O uso de e-mails é um processo de mediação pedagógica mais 

individualizada e direcionada em virtude de os envolvidos estarem sempre em comunicação. 

Nessa sequência, é importante observar que a professora precisou estar presente e 

atenta para responder aos e-mails dos alunos, com prontidão e senso de oportunidade, num 

curto intervalo de tempo. Caso a professora não respondesse às suas dúvidas, o processo se 

interromperia e os alunos iriam se sentir desmotivados para continuar o diálogo. 

Além disso, Behrens (2013, p. 107) ratifica a importância da participação dos alunos 

na sala de aula virtual:  

 

 

a tecnologia da informação, em especial o 'e-mail' ou grupos de discussão, 

proporciona a oportunidade de interação permanente entre os estudantes, com a 

possibilidade de comunicações assincrônicas (com defasagem de tempo entre a 

transmissão e a recepção) e o acesso remoto (da universidade, da casa, do trabalho e 

até mesmo viajando), pois não existem restrições de tempo e lugar. 

 

 

Por isso, é importante também que o professor planeje atividades assíncronas, em 

virtude de a avaliação do aluno ser contínua. O professor pode propor estudos exploratórios, 

com elaborações individuais e coletivas sobre temas específicos. Nessa visão, a avaliação não 

é um instrumento para punir o aluno, e, sim, fazê-lo superar as dificuldades. 

Consoante com Behrens (2013, p.132), o professor, nesse processo, torna-se figura 

imprescindível, pacificando os conflitos e provocando situações que instiguem o consenso 

como decisão de grupo. A interação e a colaboração entre os alunos e o professor envolvem 

troca de ideias, propostas, dúvidas e questionamentos.  Além disso, a ABP é uma abordagem 

que concilia muitos dos traços distintivos da Sala de Aula Invertida. 

Por fim, os resultados mostram que a atuação da professora, como mediadora, 

animadora e orientadora da conversa institucionalizada no AVA, e a qualidade da sua 

interação constante com os alunos estimularam o desempenho e a autonomia na aprendizagem 

dos discentes. Destaca-se ainda que a cordialidade, a solidariedade, a afetividade e o feedback 

são também estratégias de aproximação fundamentais para garantir o sucesso do processo 

ensino-aprendizagem, na modalidade a distância. 

Espera-se que esta pesquisa possa contribuir para os estudos sociolinguísticos e 

também para a Análise da Conversa Etnometodológica, sugerindo que o estudo sobre o tema 

em questão seja ampliado, investigando outros mecanismos linguísticos, em contextos da 
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EaD, com resultados que iluminem a prática pedagógica dos demais colegas profissionais e 

pesquisadores da área de educação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 

REFERÊNCIAS  

OBRAS CITADAS 

AGAMBEN, G. O que é um dispositivo? Tradução de Nilcéia Valdate. Revista Outra 

Travessia, n.5, p.9-16. Ilhota de Santa Catarina, jul./dez./2005. 
 

ALVES, L. Educação a distância: conceitos e história no Brasil e no mundo.  Revista 

Brasileira de Aprendizagem Aberta e a Distância - RBAAD. Ano 2011, vol.10. p.83-

92. Disponível em: <http://seer.abed.net.br/index.php/RBAAD/article/view/235/0>. Acessado 

em 16 jun. 2018. 
 

ALVES, M. N.; ABREU-E-LIMA, D. M. de (Orgs.). O feedback e sua importância no 

processo de tutoria a distância. Pro-posições, Campinas, v.22, n.2 (65), p. 189-205, 

maio/ago.2011. 
 

BARROS, K. S. M; CRESCITELLI, M. F. C. Prática Docente e Virtual e Polidez na 

Interação. In: MARQUESI, S. C.; ELIAS, V. M. da S.; & CABRAL, A. L. T. (Org.) 

Interações virtuais: perspectivas para o ensino de língua Portuguesa a distância. São Carlos: 

Editora Claraluz, 2008. 208p. 
 

BEHRENS, M. A. Projetos de aprendizagem colaborativa num paradigma emergente. In: 

MORAN, J. M.; MASETTO M. T.; BEHRENS, M. A. Novas tecnologias e mediação 

pedagógica. São Paulo: Papirus, 2013. p.73-140. 
 

BELLONI, M. L. Educação a distância. Campinas, SP: Autores Associados, 1999. 115p. 

 

BRASIL. Lei nº 9.394/96, de 20 de dez. de 1996. Lei de diretrizes e bases da educação 

nacional. Disponível em: 

<https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/70320/65.pdf.> Acesso em: 05 

jul.2018. 
 

_______. Lei nº 8.030/18, de 29 de jun. de 2018. Veda a utilização do termo “tutor” para o 

exercício das atividades de acompanhamento das disciplinas ofertadas na educação a distância 

e dá outras providências. Disponível em: <https://gov-

rj.jusbrasil.com.br/legislacao/596499238/lei-8030-18-rio-de-janeiro-rj>. Acesso em: 11 jul. 

2018. 
 

_______. Decreto n° 9.057, de 25 de mai. de 2017. Regulamenta o art. 80 da Lei n° 9.394, de 

20 de dez. de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-018/2017/Decreto/D9057.htm#art24.> 

Acesso em: 14 mai. 2018. 
 

CARNEIRO, M. L. F. Instrumentalização para o ensino a distância. Coordenado pelo Curso 

de Graduação Tecnológica – Planejamento e Gestão para o Desenvolvimento Rural da 

SEAD/UFRGS. Série Educação a Distância. Porto Alegre: Editora da UFRGS, p. 01-72, 

2009. Disponível em: <http://www.ufrgs.br/cursopgdr/downloadsSerie/derad001.pdf>. 

Acesso em: 04 ago. 2017. 
 



95 

CLARO, M. O que é Moodle? 29 set. 2008. Disponível em: 

https://www.moodlelivre.com.br/tutoriais-e-dicas/974-o-que-e-moodle. Acesso em: 05 mar. 

2018. 
 

COSTA, S. R. Interação e letramento escolar: uma (re) leitura à luz vygotskiana e 

bakhtiniana. Juiz de Fora: Ed. UFJF, 2000. Musa Editora, São Paulo. 111p. 
 

COSTA, K. S; FARIA, G. G. EAD - sua origem histórica, evolução e atualidade brasileira 

face ao paradigma da educação presencial. mai. 2008. Disponível em: 

<http://www.abed.org.br/congresso2008/tc/552008104927AM.pdf> Acesso em: 16 jun. 2018. 
 

CYPRIANO, A. P. T. de M. S. Interação, autonomia e mediação tecnológica no ensino-

aprendizagem de inglês como língua adicional. Tese (Doutorado em Estudos de Linguagem). 

Instituto de Letras, Universidade Federal Fluminense – UFF. Niterói-RJ, 2015. 284p. 
 

Das atribuições dos tutores a distância. Edital nº002/2018 - Seleção Pública destinada à 

concessão de bolsas e formação de cadastro de reserva de tutores a distância para atuação nos 

cursos de graduação. p.09-10. Disponível em: <http://cederj.edu.br/fundacao/abertas-as-

inscricoes-para-tutores-a-distancia-cederj/>. Acesso em: 29 jun. 2018. 

 

Das ementas das disciplinas do Curso de Licenciatura em Letras – UFF. Disponível em: < 
http://cederj.edu.br/cederj/cursos/letras/> Acesso em: 19 mar.2019. 

 

Do guia da disciplina Português VIII. Disponível em: < 

https://graduacao.cederj.edu.br/ava/mod/resource/view.php?id=147800>. Acesso em: 19 mar. 

de 2019. 
 

FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessário à prática educativa. São Paulo: Paz 

e Terra, 2018. 
 

GARCEZ, P. M. A perspectiva da Análise da Conversa Etnometodológica sobre o uso da 

linguagem em interação social. In: LODER, L. L.; e JUNG, N. M. (orgs.). Fala-em-Interação 

Social: Introdução à Análise da Conversa Etnometodológica. Campinas, SP: Mercado de 

Letras, 2008. p. 17-38. 
 

GARCEZ, P.M; LODER L. L. Reparo Iniciado e Levado a Cabo pelo Outro na conversa 

cotidiana em português no Brasil. D.E.L.T.A 21:2, 2005, p. 279-312. 
 

GARFINKEL, H. (1967). Studies in ethnomethodology. Englewood Cliffs: Prentice Hall. 

 

GOFFMAN, E. Footing. In: RIBEIRO, B. T., GARCEZ, P. Sociolinguística Interacional. São 

Paulo: Edições Loyola, 2013. 
 

GONÇALVES, J. C. Discurso, interação e práticas sociais: implicações para a formação 

profissional. Revista de Linguagem, Cultura e Discurso. Ano 4. n. 7. Jul. a dez. 2007. 
 

http://cederj.edu.br/cederj/cursos/letras/
https://graduacao.cederj.edu.br/ava/mod/resource/view.php?id=147800


96 

______. Por uma EaD sem distância: presença na interação professor/alunos em AVA. In: 

FIDALGO, F. S. R. (et al) Educação a distância: meios, atores e processos. Belo Horizonte: 

CAED-UFMG, 2013. p. 95-106. 
 

______. Tópico Discursivo no Discurso Institucionalizado. In: Investigações – Linguística e 

Teoria Literária. Vol.5. Programa de Pós-graduação em Letras e Linguística – Recife: 

Universidade Federal de Pernambuco. Dez/1995. p.263-285. 
 

GONÇALVES, K. Metamensagens e comunicação não-verbal (Tannen, Knapps e Hall, 

Dionísio, A. P e Hoffnagel, J.). 19 out. 2009. Disponível em: 

http://sociolinguisticainteracional.blogspot.com.br/2009/10/metamensagens-e-comunicacao-

nao-verbal.html. Acesso em: 04 jun. 2018. 
 

GUMPERZ, J. J. (1982). Convenções de contextualização. In: RIBEIRO, B. T. & GARCEZ, 

P. M. (orgs.). Sociolinguística Interacional. Edições Loyola. São Paulo, Brasil, 2013. p.149-

182. 
 

HERITAGE, J. (1987). Ethnomethodology, in: GIDDENS, A. e TURNER, J. (Orgs.) Social 

theory today. Stanford: Stanford University Press, p. 224-272. Etnometodologia, in: 

GIDDENS, A. e TURNER, J. (Orgs.) (1999). Teoria Social hoje (G. C. C. de Souza, Trad.). 

São Paulo: Editora da UNESP, p.321-393. 
 

HOUAISS, A.; VILLAR, M. de S. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Elaborado no 

Instituto Antônio Houaiss de Lexicografia e Banco de Dados da Língua Portuguesa S/C Ltda. 

- Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. 2923p. 
 

LINS, N. F. Estudos conversacionais e a relação de poder em sala de aula. Revista de 

Divulgação Científica em Língua Portuguesa, Linguística e Literatura. Ano 09, n. 16.2013. 

19p. Disponível em: <http://www.letramagna.com/art_16_10.pd>. Acesso em: 23 abr. 2018. 
 

LODER, L.L; JUNG, N. M. (Orgs.) Fala-em-interação social: introdução à Análise da 

Conversa Etnometodológica. Campinas, SP: Mercado de Letras, 2008.  
 

MARCUSCHI, L. A. (1986) Análise da conversação. São Paulo: Ática. In: LODER, L. L.; e 

JUNG, N. M. (orgs.). Fala-em-Interação Social: Introdução à Análise da Conversa 

Etnometodológica. Campinas, SP: Mercado de Letras, 2008. p. 17-38. 
 

MASETTO, M. T. Mediação pedagógica e tecnologias de informação e comunicação. In: 

MORAN, J. M.; MASETTO M. T.; BEHRENS, M. A. Novas tecnologias e mediação 

pedagógica. São Paulo: Papirus, 2013. p.141-171. 
 

MATTAR, J. Tutoria e interação em educação a distância. São Paulo: Cengage Learning, 

2012 (Série Educação e Tecnologia). 207p. 
 

MORAN, J. M. T. Ensino e aprendizagem inovadores com apoio de tecnologias. In: 

MORAN, J. M.; MASETTO M. T.; BEHRENS, M. A. Novas tecnologias e mediação 

pedagógica. São Paulo: Papirus, 2013. p.11-72. 
 

http://sociolinguisticainteracional.blogspot.com.br/2009/10/metamensagens-e-comunicacao-nao-verbal.html
http://sociolinguisticainteracional.blogspot.com.br/2009/10/metamensagens-e-comunicacao-nao-verbal.html
http://www.letramagna.com/art_16_10.pd


97 

______.; MASETTO M. T.; BEHRENS, M. A. Novas tecnologias e mediação pedagógica. 

São Paulo: Papirus, 2013. p.11-72. 
 

OTERO, W. R. I. Educação a distância: desenvolvimento de habilidades cognitivas de alto 

nível em e-learning. Santa Catarina, Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do 

Conhecimento da UFSC. Florianópolis, 2009 (Tese de Doutorado). 
 

PAIVA, T. Como funciona a sala de aula invertida? Carta Educação, 2016. Disponível em: 

<http://www.cartaeducacao.com.br/reportagens/como-funciona-a-sala-de-aula-invertida/>. 

Acesso em: 12 jan. 2019. 
 

PALLOF, R. M.; PRATT, K. O instrutor online: estratégias para a excelência profissional. 

Tradução Fernando de Siqueira Rodrigues. Porto Alegre: Penso, 2013. 198p. 
 

PRIMO, A. F. Interação mediadora por computador. Porto Alegre: Sulina, 2007. 
 

RIBEIRO, B. T., GARCEZ, P. Sociolinguística Interacional. São Paulo: Edições Loyola, 

2013. 
 

RIBEIRO, B. T. & PEREIRA, M. G. D. A noção de contexto na análise do discurso. Veredas 

– Rev. Est. Ling., Juiz de Fora, v. 06, n. 2, p. 49-67. Jul./Dez. 2002.  
 

SACKS, H., SCHEGLOFF, E. A. e JEFFERSON, G. (2003). Sistemática elementar para a 

organização da tomada de turnos para a conversa. Veredas, v. 7, n.1-2, p. 9-73. Trad. de 

Adriana Maria Soares da Cunha, Camila Ferrarezi Duque, Jésus Ribeiro Medeiros, Luciana de 

Mesquita Silva, Milene de Paula Borges e Mônica Beatriz Pedrosa Schittini. [SACKS, H., 

SCHEGLOFF, E. A. and JEFFERSON, G. (1974). A simplest systematic for the organization 

of turn-taking for conversation. Language, v. 50, p. 696-735]. 
 

SOUZA, E. S. de. Brincadeira, riso e insulto ritual na fala-em-interação em sala de aula. 

Dissertação (Mestrado em Estudos Linguísticos). Faculdade de Letras, Universidade Federal 

de Viçosa. Minas Gerais, 2015. 153p. 
 

SOUZA, S. C.; e DOURADO, L. Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP): um método 

de aprendizagem inovador para o ensino educativo. Holos, ano 31, vol., 5, 2015, p.182-200. 
 

TANNEN, D. e WALLAT, C. Enquadres interativos e esquemas de conhecimento em 

interação: exemplos de um exame/consulta médica. In: RIBEIRO, B. T. e GARCEZ, P. M. 

(Org.) Sociolinguística Interacional. Porto Alegre: AGE, 2013, p.183-214. 
 

WILLIAMS, R. L. Preciso saber se estou indo bem: uma história sobre a importância de dar 

e receber feedback. Rio de Janeiro: Sextante, 2005. p.52. 
 

WOOD, D.; BRUNER, J.; ROSS, G. The Role of Tutoring in Problem Solving. In: Journal of 

Child Psychology and Psychiatry, 1976, v. 17, p.89-100. 

 

 

http://www.cartaeducacao.com.br/reportagens/como-funciona-a-sala-de-aula-invertida/


98 

ANEXOS 

1. TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
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2. CONVENÇÕES PARA TRANSCRIÇÃO 

Os dados da transcrição ampla estão processados e digitalizados seguindo o modelo de 

transcrição adotado pela Análise Sociointeracional da Conversa, conforme o anexo abaixo: 

. (ponto final) Entonação descendente 

? 
(ponto de 

interrogação) 
Entonação ascendente 

, (vírgula) Entonação de continuidade 

- (hífen) Marca de corte abrupto 

:: (dois pontos) Prolongamento do som 

Nunca (sublinhado) Sílaba ou palavra enfatizada 

PALAVRA (maiúsculas) Fala em volume alto 

°palavra° (sinais de graus) Fala em voz baixa 

>palavra< 
(sinais de maior do 

que e menor do que) 
Fala acelerada 

<palavra> 
(sinais de menor do 

que e maior do que) 
Fala desacelerada 

Hh (série de h’s) Aspiração ou riso 

.hh 
(h’s precedidos de 

ponto) 
Inspiração audível 

[    ] (colchetes) Fala simultânea ou sobreposta 

= (sinais de igual) Elocuções contíguas (fala engatada) 

(2,4) 
(números entre 

parênteses) 

Medida de silêncio (em segundos e décimos de 

segundos) / número entre parênteses demonstra a 

duração da pausa acima de um segundo durante a 

fala, medida com cronômetro 
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(.) 
(ponto entre 

parênteses) 
Micropausa, até 2/10 de segundo 

(     ) (parênteses vazios) Segmento de fala que não pode ser transcrito 

(palavra) 
(segmento de fala 

entre parênteses) 
Transcrição duvidosa 

((olhando para 

o teto)) 
(parênteses duplos) Descrição de atividade não-vocal 

.. 
Indicam pausa observada ou quebra no ritmo da fala, com menos de meio 

segundo 

... Indicam pausa de meio segundo, medida com cronômetro 

.... Indicam pausa de um segundo medida com cronômetro 

! Designa fala animada 

/palavra/ Palavra transcrita entre barras revela fala em voz baixa 

[ Colchete do lado esquerdo indica ponto de início de sobreposição de fala. 

] Colchete do lado direito indica final de sobreposição 

“palavra” Aspas indicam diálogo construído 

 

(Adaptado de Transcrição e análise de dados linguístico-interacionais: questões teóricas e 

metodológicas. IEL/Unicamp – 24 e 25 de abril de 2008. Pedro Garcez, UFRGS/CNPq) 
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3. EMENTAS DAS DISCIPLINAS DO CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS – 

UFF
30

 

Disciplina: BASES DA CULTURA OCIDENTAL 

Carga Horária: 60H 

Ementa: As matrizes clássicas: Grécia e Roma. Oralidade e escrita: o nascimento da literatura 

ocidental. Origem e desenvolvimento dos gêneros literários. Do mito à razão. Indivíduo, 

educação e sociedade. Do Panteão ao tribunal: religião e justiça. As matrizes judaico-cristãs: 

Grécia e Roma, entre rejeição e transformação. Transmissão do saber clássico e os 

renascimentos medievais. Um outro tipo de saber: a Sagrada Escritura. As duas asas: razão e 

fé. Educação e saberes: artes liberais, escolas e o nascimento da universidade. Deus, o homem 

e o mundo. Encruzilhada de culturas: a contribuição árabe. Teologia, filosofia, ciência e as 

artes do belo. 
 

Disciplina: CRÍTICA TEXTUAL 

Carga Horária: 60H 

Ementa: introdução à crítica textual com ênfase na crítica textual de autores modernos como 

Eça de Queirós e Machado de Assis. Problemas relacionados com a flutuação terminológica 

da área: filologia, ecdótica, textologia. Conceitos e metodologias. Distinção entre crítica 

textual antiga e crítica textual moderna. A influência da crítica genética. 
 

Disciplina: LATIM GENÉRICO 

Carga Horária: 60 HORAS 

Ementa: Visão geral da história externa do latim. Estruturação morfossintática do latim 

clássico: substantivos das cinco declinações. Adjetivos. Pronomes. Verbo: voz, número e 

pessoa. Tempos do Infectum no Indicativo. Tempos do Perfectum no Indicativo. Estruturas 

sintáticas simples. Sentenças selecionadas de autores latinos. 
 

Disciplina: LIBRAS 

Carga Horária: 30H 

Ementa: Definição de Libras, cultura e comunidade surda; surdos quanto à minoria 

linguística; retrospectiva da Educação de Surdos no Brasil – Escuta Brasil; aquisição da 

Língua de sinais por crianças surdas; diversos aspectos da Gramática da Libras; alfabeto 

manual e sistema de transcrição para Libras; expressão faciais afetivas e expressões faciais 

específicas: interrogativas, exclamativas, negativas e afirmativas; homonímia e polissemia; 

                                                           
30

 Das ementas das disciplinas do Curso de Licenciatura em Letras – UFF. Disponível em: < http://cederj.edu.br/cederj/cursos/letras/> 

Acesso em: 19 mar.2019. 
 
 

http://cederj.edu.br/cederj/cursos/letras/
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quantidade, número cardinal e ordinal; valores monetários; estruturas interrogativas; uso do 

espaço e comparação; classificadores para formas; classificadores descritivos para objetos; 

localização espacial e temporal; famílias; alimentos; transportes. 

 
 

Disciplina: LÍNGUA INSTRUMENTAL I - ESPANHOL 

Carga Horária: 60H/A 

Ementa: Leitura de textos pertencentes a gêneros discursivos do âmbito acadêmico da área 

de Humanidades (artigos acadêmicos, de divulgação científica, trechos de livros). 

Identificação de marcas linguísticas características desses textos, tais como: marcadores 

discursivos recorrentes, elementos de coesão, marcas temporais e modais. Trabalho com tipos 

textuais: expositivos e argumentativos. 
 

Disciplina: LÍNGUA INSTRUMENTAL II - ESPANHOL 

Carga Horária: 60H 

Ementa: Leitura de textos pertencentes a diferentes gêneros discursivos (texto publicitário, 

texto literário, entrevista, notícia de jornal, texto de opinião e reportagem de revista, entre 

outros). Identificação de marcas linguísticas características desses textos, tais como: 

marcadores discursivos recorrentes, elementos de coesão, marcas temporais e modais. 

Trabalho com tipos textuais: narrativos, descritivos e dialogais. 
 

Disciplina: LÍNGUA INSTRUMENTAL I - INGLÊS 

Carga Horária: 60H 

Ementa: Desenvolvimento da habilidade de leitura, em língua inglesa, em nível básico; 

estratégias de leitura e gêneros textuais. Desenvolvimento da proficiência linguística em nível 

básico. 
 

Disciplina: LÍNGUA INSTRUMENTAL II - INGLÊS 

Carga Horária: 60H 

Ementa: Desenvolvimento da habilidade de leitura, em língua inglesa, em nível pré-

intermediário; estratégias de leitura e gêneros textuais. Desenvolvimento da proficiência 

linguística em nível pré-intermediário. 
 

Disciplina: LÍNGUA INSTRUMENTAL I - FRANCÊS 

Carga Horária: 60H 

Ementa: Através da leitura, o aluno terá contato com textos pertencentes a gêneros discursivos 

diversos. A partir de uma visão contrastiva envolvendo língua materna e língua estrangeira, 

serão ressaltadas as peculiaridades e as características relativas à estrutura e ao modo de 

funcionamento da língua estrangeira. Serão focalizados, examinados e trabalhados fatores 
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(vocábulos, estruturas, combinações) que dotam de opacidade do texto em língua estrangeira. 

Serão identificados traços linguísticos como marcadores discursivos, elementos de coesão, 

marcas temporais e modais. 
 

Disciplina: LÍNGUA INSTRUMENTAL II - FRANCÊS 

Carga Horária: 60H 

Ementa: Através da leitura, o aluno terá contato com textos pertencentes a gêneros discursivos 

diversos. A partir de uma visão contrastiva envolvendo língua materna e língua estrangeira, 

serão ressaltadas as peculiaridades e as características relativas à estrutura e ao modo de 

funcionamento da língua estrangeira. Serão focalizados, examinados e trabalhados fatores 

(vocábulos, estruturas, combinações) que dotam de opacidade do texto em língua estrangeira. 

Serão identificados traços linguísticos como marcadores discursivos, elementos de coesão, 

marcas temporais e modais. 
 

Disciplina: LINGUÍSTICA I 

Carga Horária: 60H 

Ementa: Linguagem, língua e fala. O signo linguístico: significado e significante; a 

arbitrariedade do signo. O conceito de valor. A dupla articulação das línguas. Relações 

sintagmáticas e correlações paradigmáticas. Os pontos de vista sincrônico e diacrônico. 

Língua em sociedade: fatores de preservação, de variação e de mudança linguística. Teoria da 

Variação: pressupostos teóricos e metodologia de pesquisa. Os desenvolvimentos atuais dos 

estudos linguísticos. 
 

Disciplina: LINGUÍSTICA II 

Carga Horária: 60H 

Ementa: Fundamentos da linguística gerativa: pressupostos teóricos, surgimento e 

desenvolvimento do gerativismo; As noções de Faculdade da Linguagem, Gramática 

Universal e Competência Linguística; Arquitetura da Linguagem em diferentes modelos 

gerativistas. A aquisição da linguagem: O fenômeno da aquisição da língua materna; Fases da 

Aquisição, Aquisição dos sistemas lexical, fonológico, morfossintático e semântico-

pragmático; Abordagens e teorias sobre a aquisição da linguagem: as hipóteses inatista e 

interacionista. 
 

Disciplina: LINGUÍSTICA III 

Carga Horária: 60H 

Ementa: Análise do discurso: pressupostos teóricos e procedimentos metodológicos. Sujeito, 

História e ideologia. Identidades sociais e relações interpessoais, organização discursiva e 

condições de produção. Coesão e coerência. Intertextualidade e interdiscursividade. 

Contribuição das teorias do discurso e do texto para o ensino de língua materna. 
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Disciplina: LINGUÍSTICA IV 

Carga Horária: 70H 

Ementa: Usos linguísticos, gramática e ensino da língua materna. As noções de modalidades 

de língua, de variedade e de adequação linguística. Diversidade de normas e atitudes 

linguísticas. Abordagens atuais sobre linguística e ensino. 
 

Disciplina: LITERATURA PORTUGUESA I 

Carga Horária: 60 H 

Ementa: apresentação da literatura portuguesa através de três eixos temáticos – território, 

deslocamento e escrita,- com vistas a problematizar as questões da escrita - como objeto auto-

referencial, da intertextualidade, das viagens, das identidades, da história. Corpus mínimo: 

Fernão Lopes, Luís de Camões (épica), Almeida Garrett, Eça de Queirós, Cesário Verde, 

Fernando Pessoa, Miguel Torga, Sophia de Mello Breyner Andresen, José Cardoso Pires e 

José Saramago. Práticas educativas: aplicação ao ensino e à pesquisa. 
 

Disciplina: LITERATURAS AFRICANAS DE LÍNGUA PORTUGUESA I 

Carga Horária: 60 H 

Ementa: Introdução do processo de formação do discurso literário africano em língua 

portuguesa, evidenciando a relação mulher X terra em sua produção poética. O projeto 

estético e ideológico das Literaturas Africanas e a questão da busca e desejo de reconstrução 

de uma identidade nacional. Literatura e pós-colonialidade. 
 

Disciplina: LITERATURAS AFRICANAS DE LÍNGUA PORTUGUESA II 

Carga Horária: 60H 

Ementa: Apresentação da narrativa africana de língua portuguesa através do eixo temático 

mulher X terra, com vistas problematizar as questões da alteridade, da espacialidade e da pós-

colonialidade. 
 

Disciplina: LITERATURA BRASILEIRA I 

Carga Horária: 60H 

Ementa: Literatura como produção cultural e construção da identidade nacional: a 

institucionalização da literatura brasileira no século XIX e os eixos da atividade crítico-

literária no século XX; a especificidade histórica da linguagem literária: o Barroco, o 

Romantismo e suas matrizes de criação literária: a matriz satírico-paródica e a matriz 

ontológico-nacionalista, em seus desdobramentos; a tradição do ensaio como forma de 

pensamento: leituras da mestiçagem e da dependência cultural e seus deslocamentos (o "entre-

lugar" do discurso latino-americano); globalização e multiculturalismo: o nacional e o 

transnacional na cultura contemporânea. 



106 

Disciplina: LITERATURA BRASILEIRA II 

Carga Horária: 60 H 

Ementa: Literatura, criticismo e engajamento: a sátira de Gregório de Matos, o pragmatismo 

iluminista do século XVIII e a poesia social do Romantismo; a tradição do romance brasileiro 

no século XIX; modernidade e compromisso social: o romance de 1930 e depois os novos 

realismos na ficção contemporânea: a literatura urbana brasileira a partir dos anos 70. 
 

Disciplina: LITERATURA BRASILEIRA III 

Carga Horária: 60H 

Ementa: A convenção retórica e o contexto histórico-social na caracterização da poesia 

neoclássica do século XVIII; a invenção da identidade nacional brasileira no século XIX: o 

nacionalismo pitoresco e o nacionalismo crítico; as relações de influência e trocas culturais 

entre a literatura brasileira e a europeia no movimento modernista; o regionalismo 

transnacional de Guimarães Rosa no contexto latino-americano. 
 

Disciplina: LITERATURA BRASILEIRA IV 

Carga Horária: 60H 

Ementa:  Figurações do sujeito na cena do Arcadismo e do Romantismo; a questão da autoria 

e as configurações do narrador no romance do século XIX;  a construção do sujeito lírico na 

poesia do século XX; as estratégias de auto-representação do autor no romance moderno e 

contemporâneo. 
 

Disciplina: LITERATURA BRASILEIRA V 

Carga Horária: 60H 

Ementa: Desdobramentos da poética barroca na literatura brasileira: visualidade, 

experimentalismo e paródia; Romantismo e Vanguarda: a tradição da ruptura; a interação da 

literatura com outras artes e seu reflexo nas poéticas experimentais do século XX; e a 

indústria cultural, as novas mídias e tecnologias e suas projeções na literatura brasileira do 

Modernismo à contemporaneidade. 
 

Disciplina: LITERATURA PORTUGUESA II 

Carga Horária: 60H 

Ementa: apresentação da literatura portuguesa, com foco no estudo da produção lírica, através 

de três eixos temáticos – amor, existência e subjetividade - com vistas a problematizar as 

questões do lirismo; alteridade, erotismo, temporalidade, finitude e transcendência; corpus 

mínimo: Trovadorismo, Luis de Camões (lírica), Bocage, Almeida Garrett, Antero de 

Quental, Cesário Verde, Camilo Pessanha, Fernando Pessoa, Mário de Sá-Carneiro, Florbela 
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Espanca e Jorge de Sena. Algumas notícias sobre a produção lírica mais contemporânea. 

Práticas educativas: aplicação ao ensino e à pesquisa. 
 

Disciplina: PORTUGUÊS I 

Carga Horária: 60 HORAS 

Ementa: Linguagem, língua e texto e discurso. Fatores de textualidade. Tipos e gêneros 

textuais. Coesão gramatical e coesão lexical. Coerência e efeitos de sentido. Adequação dos 

registros de língua à situação de comunicação. Estrutura e aspectos do desenvolvimento 

textual. Compreensão e interpretação de texto. Produção e recepção do texto: processos de 

síntese, ampliação, avaliação e reescritura. 
 

Disciplina: PORTUGUÊS II 

Carga Horária: 60 HORAS 

Ementa: Noções introdutórias de frase, oração e período. Frase oral e escrita. Constituintes 

sintáticos e classes de palavras. Oração e seus termos. Subordinação e coordenação. Sintaxe 

de regência, de concordância e de colocação. Aplicação da sintaxe ao ensino médio. 
 

Disciplina: PORTUGUÊS III 

Carga Horária: 60H 

Ementa: Classes de palavras e sintagmas: funções sintáticas, semânticas e discursivas. 

Períodos compostos e/ou complexos. Sintaxe e recursos de expressão. Exercícios de 

reescritura de textos, leitura e atividades de produção textual. Aplicação do estudo da sintaxe 

ao ensino fundamental e médio. 
 

Disciplina: PORTUGUÊS IV 

Carga Horária: 60 HORAS 

Ementa: Morfologia: conceito, objeto e interfaces. Princípios básicos de análise mórfica. A 

palavra: conceituação e estrutura. Tipos de morfemas na estrutura de verbos e nomes. 

Mecanismos flexionais. Processos de formação de palavras e sua produtividade. Classes de 

palavras. Aplicação ao ensino médio. 
 

Disciplina: PORTUGUÊS V 

Carga Horária: 60 HORAS 

Ementa: Fonética e fonologia sincrônica; conceitos teóricos básicos; o sistema fonológico da 

língua portuguesa; fonética sintática; fonoestilística. 
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Disciplina: PORTUGUÊS VI 

Carga Horária: 60 HORAS 

Ementa: De Bakhtin a Marcuschi: a noção de gênero discursivo. Os gêneros emergentes na 

sociedade informatizada e globalizada. O sincretismo sígnico. Intertextualidade e 

interpelação: aspectos dialógicos, polifônicos e interacionais da constituição textual. Os 

gêneros e os modos de organização do discurso. Da transparência informativa à opacidade 

literária. Variação linguística, adequação e estilo. O hipertexto e a net (páginas pessoais, 

chats). A propaganda. Os cartuns. As canções da MPB. As várias faces do gênero epistolar 

(carta pessoal e empresarial). Relatórios e relatos (notícia, crônica, conto). O texto de opinião 

(carta do leitor, blog). 
 

Disciplina: PORTUGUÊS VII 

Carga Horária: 60 HORAS 

Ementa: Revisão das noções de história externa da língua portuguesa Conceito e objeto da 

morfologia diacrônica, suas fontes e fundamentos. Aspectos essenciais da evolução 

morfológica e sintática do latim ao português. 
 

Disciplina: PORTUGUÊS VIII 

Carga Horária: 60 HORAS 

Ementa: Fundamentos teóricos: língua, cultura, unidade e variedade. História da expansão da 

Língua Portuguesa no Brasil. O português brasileiro atual. Diversidade linguística e política 

do idioma. 
 

Disciplinas Optativas 

Disciplina: LITERATURA INFANTO-JUVENIL 

Carga Horária: 60H 

Ementa: Apresentação e discussão de quadros de referências teóricas relacionados ao estudo 

da literatura e reflexão sobre a constituição de um campo específico de produção e 

investigação da literatura infantil e juvenil. Identificação de processos históricos, tradicionais 

e contemporâneos, associados à produção, circulação e recepção, em diferentes gêneros e 

suportes, de textos literários para crianças e jovens, com destaque para seu desenvolvimento 

no Brasil. Seleção e leitura de obras de autores clássicos e contemporâneos, além de outras 

recolhidas da tradição popular oral, aliadas a estudo comparativo de diferentes dimensões da 

linguagem dos textos literários lidos e reflexão sobre recepção, horizontes de expectativas e 

formação escolar de leitores. 
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Disciplina: LITERATURA COMPARADA 

Carga Horária: 60 H 

Ementa: Assinalar os grandes momentos da literatura moderna, partindo do século XVII, que 

tem Cervantes (criador do romance moderno), Molière e Shakespeare; fornecer subsídios para 

uma compreensão das interações das diferentes literaturas; passar pelos principais 

movimentos literários do século XIX (Romantismo, Realismo, Simbolismo) nas literaturas 

europeias e norte-americana; ler criticamente autores do século XX que marcaram nossa 

época, inclusive os hispanoamericanos. 
 

Disciplina: LINGUÍSTICA V – PRÁTICAS DE LEITURA 

Carga Horária: 60 H 

Ementa: A polissemia da palavra leitura. Tema, figura e efeitos de sentido. Compreensão e 

interpretação. Leitor, autor e texto. Práticas de leitura em sala de aula. 
 

Disciplina: INTRODUÇÃO À SEMÂNTICA 

Carga Horária: 60 HORAS 

Ementa: O objeto da Semântica. Relações entre Semântica e Pragmática. Significado e 

sentido. Pressupostos e subentendidos. Sinonímia, antonímia, homonímia, paronímia e 

polissemia. Paráfrase e paródia. Polifonia e intertextualidade. Relações de significados entre 

itens lexicais. Campos léxicos. Relações de significado em sentenças. Aspectos contextuais. 

Denotação e conotação. Processos metafóricos e metonímicos. 
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4. GUIA DA DISCIPLINA PORTUGUÊS VIII
31

 

1. Objetivos da disciplina  

1.1. Objetivo geral  

A disciplina Português VIII é uma das disciplinas finais do Curso de Graduação de 

Letras. Por ser uma das disciplinas finais, ela pressupõe o domínio de conceitos básicos já 

ensinados e aprendidos em disciplinas anteriores. É uma disciplina teórico-prática que visa dar 

aos alunos uma visão sociolinguística mais abrangente da língua portuguesa, seu ensino e 

aprendizagem. Como postulam Cezareo e Votre (2008): 

 

 
Além de contribuir para a descrição e explicação de fenômenos linguísticos, a 

sociolinguística também fornece subsídios para a área do ensino de línguas. Os 

sociolinguistas postulam que os dialetos das classes desfavorecidas não são 

inferiores, insuficientes ou corrompidos. Afirmam que esses dialetos são 

estruturados com base em regras gramaticais, muitas das quais diferentes das regras 

do dialeto padrão. Dessa forma, a sociolinguística cria nos (futuros) professores uma 

visão menos preconceituosa e incentiva-os a valorizar todos os dialetos e a mostrar à 

criança que o dialeto culto é considerado melhor socialmente, mas que estrutural e 

funcionalmente não é nem melhor nem pior que o dialeto da comunidade do aluno. 

(Maria Maura Cezario & Sebastião Votre. Sociolinguística. In: Mário Eduardo 

Martelotta (org.) Manual de Linguística. São Paulo: Contexto, 2008). 

 

 

O principal objetivo desta disciplina é apresentar a visão da língua no seu contexto 

sociocultural, de uso. Nesse contexto, discutem-se os conceitos de língua, cultura, unidade e 

variedades linguísticas. Na parte A do curso, denominada de Sociolinguística da língua 

(Unidades 01 a 07), em uma abordagem diacrônica e sincrônica, apresenta-se a história da 

expansão da língua portuguesa no Brasil e descrevem-se as características do Português 

brasileiro atual. Discutem-se conceitos-chave de variação, variedades regionais e sociais e 

variantes do português brasileiro. Na parte B, denominada de Sociolinguística da sociedade 

(Unidades 08, 09 e 10), diante da diversidade linguística regional e social, discutem-se o 

planejamento e as políticas linguísticas do português do Brasil e suas implicações para o 

ensino/aprendizagem da língua. 

 

1.2. Objetivos específicos  

Capacitar o aluno a: 

                                                           
31 Do Guia da disciplina Português VIII. Disponível em: < https://graduacao.cederj.edu.br/ava/mod/resource/view.php?id=147800>. Acesso 

em: 19 mar. de 2019. 

 

https://graduacao.cederj.edu.br/ava/mod/resource/view.php?id=147800
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1-Relacionar os conceitos de língua, cultura, unidade e variedade para a compreensão, uso, e 

ensino/aprendizagem do português do Brasil. 

2-Identificar e analisar componentes históricos da implantação da língua portuguesa no Brasil.  

3-Reconhecer e descrever características morfossintáticas e lexicais do português do Brasil. 

4-Comparar aspectos da(s) variante(s) brasileira(s) da língua portuguesa em face das variantes 

europeia e africana(s). 

5-Discutir a política do idioma e o planejamento linguístico vinculados ao 

ensino/aprendizagem da língua portuguesa em suas variantes diatópicas e diastráticas.    

 

2. Conteúdos das Aulas ou Unidades do curso 

NÚMERO TÍTULO DA UNIDADE CONTEÚDOS 

01 
PORTUGUÊS: NOSSA 

LÍNGUA MATERNA? 

PORTUGUÊS E O VERNÁCULO. 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS: 

SOCIOLINGUÍSTICA, VARIAÇÃO, 

MUDANÇA E NORMA. PRESTÍGIO, 

ESTIGMA, DISCRIMINAÇÃO. ATIVIDADES. 

REVISÃO. 

02 

VIAJANDO PELA 

HISTÓRIA DE NOSSA 

LÍNGUA 

O PORTUGUÊS NO MUNDO. ORIGENS DA 

LÍNGUA PORTUGUESA. AS FASES DA 

LÍNGUA PORTUGUESA. ATIVIDADES. 

REVISÃO. A LÍNGUA PORTUGUESA NO 

BRASIL. AS LÍNGUAS INDÍGENAS 

BRASILEIRAS. ATIVIDADES. REVISÃO. 

03 

FORMAÇÃO DO LÉXICO 

PORTUGUÊS – ASPECTOS 

DIACRÔNICOS E 

SINCRÔNICOS 

O LÉXICO: FORMAÇÃO. PROCESSOS. 

PRODUTIVIDADE LEXICAL. A HISTÓRIA 

DO PORTUGUÊS E A FORMAÇÃO DO 

LÉXICO. DE INOVAÇÃO A INOVAÇÃO 

NOVAS PALAVRAS SURGIRÃO: A 

FORMAÇÃO DE NOVAS PALAVRAS NA 

ATUALIDADE. EMPRÉSTIMOS 
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LINGUÍSTICOS E ESTRANGEIRISMOS: MAIS 

UM RECURSO DE INOVAÇÃO LEXICAL. 

ATIVIDADES E REVISÃO. 

04 
VARIAÇÃO 

SOCIOLINGUÍSTICA 

PRECURSORES DOS ESTUDOS DE 

VARIAÇÃO. A VARIAÇÃO COMO 

PROPRIEDADE BÁSICA DA LÍNGUA. COMO 

MEDIR O CAOS LINGUÍSTICO? VARIAÇÃO, 

VARIEDADES, VARIANTES. VARIAÇÃO 

DIATÓPICA E DIASTRÁTICA. VARIAÇÃO: 

PRESTÍGIO E ESTIGMA. AS NOÇÕES DE 

ERRO E ADEQUAÇÃO 

SOCIOCOMUNICATIVA. ATIVIDADES E 

REVISÃO. 

05 

PESQUISA DA VARIAÇÃO 

SOCIOLINGUÍSTICA 

DIATÓPICA 

DIVERSIDADE DO PORTUGUÊS. VARIAÇÃO 

GEOGRÁFICA (REGIONAL, OU DIATÓPICA). 

DIALETOS. CONTATO LINGUÍSTICO. 

COMUNIDADES QUILOMBOLAS. COMO 

TRAÇAR UM MAPA LINGUÍSTICO DO 

BRASIL? ATLAS LINGUÍSTICO DO BRASIL 

(ALIB). DIFERENÇAS FÔNICAS, LEXICAIS E 

SINTÁTICAS. ATIVIDADES E REVISÃO. 

06 

PESQUISA DA VARIAÇÃO 

SOCIOLINGUÍSTICA 

DIASTRÁTICA 

VARIAÇÃO E HOMOGENEIDADE 

LINGUÍSTICA. O PADRÃO X O NÃO 

PADRÃO: O PARADIGMA DO 

PRECONCEITO. VARIAÇÕES E 

PRECONCEITO EM NÍVEIS, O CASO 

LEXICAL. VARIAÇÕES E PRECONCEITO EM 

NÍVEIS, O CASO FONÉTICO. VARIAÇÕES E 

PRECONCEITO EM NÍVEIS, O CASO 

SINTÁTICO. 
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07 
GRAMATICALIZAÇÃO E 

MUDANÇA LINGUÍSTICA 

VARIAÇÃO, DISCURSO E DÍADE 

COMUNICATIVA. VARIAÇÃO, MUDANÇA E 

FUNCIONALISMO. TRANSFERÊNCIA 

METAFÓRICA E METONÍMICA. 

ABORDAGEM SOCIOLINGUÍSTICA 

VARIACIONAL E ABORDAGEM 

FUNCIONALISTA. DISCURSO, GRAMÁTICA 

E GRAMATICALIZAÇÃO: OS CAMINHOS DA 

MUDANÇA LINGUÍSTICA. PRINCÍPIO DA 

ESTRATIFICAÇÃO. MICROPASSO E 

MICROMUDANÇA. MUDANÇAS E O TEMPO: 

QUANDO GRAMATICALIZAÇÃO E 

DIACRONIA SE ENCONTRAM. 

08 

PLANEJAMENTO 

LINGUÍSTICO E POLÍTICA 

DO IDIOMA 

VARIAÇÃO E ENSINO DA LÍNGUA. LÍNGUAS 

INDÍGENAS – CONTEXTUALIZAÇÃO. 

LÍNGUAS INDÍGENAS E FAMÍLIAS 

LINGUÍSTICAS. POLÍTICAS DE LÍNGUAS 

INDÍGENAS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA 

PESQUISA NAS UNIVERSIDADES. 

EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA. 

DOCUMENTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS 

LÍNGUAS INDÍGENAS. POLÍTICAS DE 

RECONHECIMENTO OFICIAL. LIBRAS. 

09 
DIVERSIDADE 

LINGUÍSTICA E ENSINO 

VARIEDADE LINGUÍSTICA: INCLUSÃO OU 

EXCLUSÃO. ATITUDES LINGUÍSTICAS 

FRENTE À NORMA PADRÃO E ÀS 

VARIEDADES. O ENSINO DE LÍNGUA 

PORTUGUESA E AS POLÍTICAS PÚBLICAS 

DE EDUCAÇÃO. PCNS E PNLD: 

DIVERSIDADE, REPRESENTATIVIDADE 

DIALETAL E CULTURAL.  A NORMA-

PADRÃO, A DIVERSIDADE LINGUÍSTICA E 



114 

O ENSINO: ONDE MORA O PRECONCEITO? 

A PEDAGOGIA DA VARIAÇÃO: A PONTE 

ENTRE A DIVERSIDADE LINGUÍSTICA E O 

ENSINO. 

10 

POLÍTICA E 

PLANEJAMENTO 

LINGUÍSTICO 

LETRAMENTOS E ALFABETIZAÇÃO. PCNS 

E PNLD. ALFABETIZAÇÃO FUNCIONAL, 

INCLUSÃO E EXCLUSÃO. MINORIAS 

LINGUÍSTICAS: QUILOMBOLAS E 

EDUCAÇÃO INDÍGENA. PORTUGUÊS COMO 

LÍNGUA ESTRANGEIRA OU LÍNGUA 

ADICIONAL. REPRESENTATIVIDADE DA 

VARIAÇÃO LINGUÍSTICA SOCIAL E 

REGIONAL DO PORTUGUÊS DO BRASIL NA 

MÍDIA E NOS CURRÍCULOS ESCOLARES. 

 

3. Metodologia  

A disciplina de Português VIII é uma das últimas da grade curricular. Supomos, então, 

que os alunos, a estas alturas, já tenham desenvolvido técnicas e estratégias de sucesso para o 

estudo das unidades do curso e para a realização das tarefas. Capitalizem, então aquelas 

estratégias e técnicas de sucesso, e aprendam a evitar repetir aquelas que trouxeram insucesso 

e frustração. Sejam proativos, e não só reativos. Ser proativo significa pensar com 

antecedência, planejar-se e não só trabalhar sob pressão para apagar os “incêndios” das provas 

e ou avaliações. Evitem a procrastinação. Façam já. Não deixem a matéria acumular, virar 

uma “bola de neve” que pode acabar em avalanche. Não deixem para depois, pois o depois 

pode não existir. 

Os alunos em educação a distância devem se sentir dentro de uma comunidade de 

aprendizagem, onde a participação de cada um é imprescindível. Interajam com os materiais, 

com os links sugeridos. Assistam aos vídeos. Participem de fóruns e chats que vão ser criados. 

Interajam com a coordenação, com os tutores presenciais e tutores a distância e com os 

colegas nos polos e nos fóruns e chats. Sua presença é fundamental para eliminar a 

distância do ensino a distância. 

Cada lição, unidade ou aula é feita de pequenos textos explicativos, entremeados de 

exercícios, atividades, quizzes, resumos. Façam sempre as atividades ou testes (quizzes) antes 
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de olhar as respostas. Sempre sugerimos leituras adicionais, links para pesquisa, filmes, 

vídeos e outros materiais que ajudam a suplementar os cadernos didáticos. A aprendizagem 

hoje em dia é ilimitada. Vocês têm recursos ilimitados para aprender: no celular, na televisão, 

nos jornais, nas revistas, nos blogs e nas redes sociais e nas interações com colegas, no 

trabalho, na escola e na plataforma. Contamos com o seu entusiasmo, cooperação, 

colaboração e contribuição para o sucesso desta jornada. 

 

4. Avaliação 

É desnecessário enfatizar que a avaliação é um processo contínuo, em que todas as 

participações dos alunos nas atividades, acesso à plataforma, participação em fóruns e chats e 

demais atividades propostas é mensurado. 

Como já é do conhecimento de todos, o Curso de Letras CEDERJ tem suas regras bem 

claras e definidas no cronograma e calendário da disciplina. Consultem sempre o cronograma, 

pois ele é uma bússola para a sua navegação bem-sucedida para sucesso no curso. Embora a 

disciplina de Português VIII seja uma das últimas da grade curricular do curso, nunca é 

demais recordarmos e enfatizarmos as regras para as atividades, avaliações presenciais e a 

distância.  

Estão previstas duas Avaliações a Distância (AD1 e AD2) e três Avaliações 

Presenciais (AP1, AP2 e AP3), para medir o seu rendimento e cumprir as exigências de 

aprovação no curso. Aproveitamos, aqui, parcialmente, o excelente material desenvolvido 

pelas Professoras Doutoras Rosane Santos Mauro Monnerate e Ilana da Silva Rebello Viegas, 

autoras do material didático da disciplina de Português 1 − Guia da Disciplina de Português I, 

que transcrevo (parcialmente) aqui: 

 

4.2. Avaliação a distância  

Nas datas indicadas no cronograma da disciplina, você deverá postar na plataforma a 

resolução dos exercícios propostos na 1ª Avaliação a Distância (AD1) e na 2ª Avaliação a 

Distância (AD2).  

(...) 

4.3. Avaliação presencial  

Nas datas divulgadas no cronograma, você deverá comparecer ao seu polo para se submeter a 

avaliações de conteúdo, chamadas de Avaliações Presenciais (APs). As APs são os elementos 

principais do processo de avaliação, pois só por seu intermédio é que você vai, realmente, 

saber se preparou-se adequadamente, ou não, no período de estudos e revisões.  
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(...) 

4.4. Critério de avaliação  

O critério de avaliação adotado (...) é o mesmo adotado em todas as outras disciplinas. Para 

explicá-lo, vamos considerar a tabela abaixo, em que todas as notas variam de 0 (zero) a 10 

(dez):  

AVALIAÇÃO NOTA 

PRIMEIRA AVALIAÇÃO A DISTÂNCIA AD1 

SEGUNDA AVALIAÇÃO A DISTÂNCIA AD2 

 

AVALIAÇÃO NOTA 

PRIMEIRA AVALIAÇÃO PRESENCIAL AP1 

SEGUNDA AVALIAÇÃO PRESENCIAL AP2 

 

1. Calcule a nota N1 = (2xAD1 + 8xAP1)/10;  

2. Calcule a nota N2 = (2xAD2 + 8xAP2)/10;  

3. Calcule a média M = (N1 + N2)/2;  

4. Se M é maior ou igual a 6,0, o aluno está aprovado. Caso contrário, o aluno 

deverá fazer a terceira Avaliação Presencial, obtendo a nota AP3;  

5. Calcule a nova média M* = [AP3 + max(N1,N2)]/2, em que max(x,y) calcula o 

máximo das duas notas x e y;  

6. Se M* é maior ou igual a 5,0, o aluno está aprovado. Caso contrário, ele está 

reprovado. 

 

5. Bibliografia 

Cada unidade, aula, ou lição do curso apresenta, ao final, uma bibliografia específica 

daquela unidade. Além de livros publicados, incluímos também revistas, blogs, vídeos, e 

demais links para aprofundar o seu estudo. 

Além da bibliografia específica, que você pode encontrar ao final de cada unidade, 

apresentamos abaixo uma bibliografia geral do curso, que você pode encontrar também na 
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ementa e no programa do curso: 
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