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RESUMO 

 
Esta pesquisa tem como tema o ambiente de textualização no ensino a 
distância, com foco no fórum educacional utilizado por uma instituição de 
ensino superior do Rio Grande do Norte, tendo como objetivo geral analisar 
a interação que se estabelece entre tutor e cursistas e suas implicações 
para o processo de ensino e aprendizagem. Outros objetivos, mais 
específicos, foram também considerados, tais como: verificar a pertinência 
do fórum educacional para a construção do conhecimento no ensino a 
distância, entender as funções dos papéis desses sujeitos no e-Proinfo e, 
ainda, identificar na construção discursiva dos sujeitos frente às tarefas 
agendadas como ocorre a aprendizagem nesse ambiente. Para explorar o 
tema, tomamos por base uma problemática que interroga, sobretudo, em 
relação aos modos de interação no fórum, como os temas são postos na 
discussão, como os atores sociais dialogam entre si e como ocorre o 
debate no ambiente virtual em função da aprendizagem. O corpus compõe-
se de mensagens postadas no fórum durante o módulo “Material 
Informática”, último dos seis que integram o Ciclo Básico do Programa de 
Formação Mídias na Educação, promovido pelo Núcleo de Educação a 
Distância (NEAD). A pesquisa caracteriza-se como uma abordagem 
qualitativa, na perspectiva de Merriam (1988), Cresswell (1994) e Minayo 
(1996) e situa-se no âmbito da Linguística Aplicada, tendo em vista que 
aborda questões que dizem respeito ao processo de ensino e 
aprendizagem em ambientes virtuais. Para a análise, recorremos a 
aspectos teóricos referentes ao ensino a distância em autores como Silva 
(2008), Brait (1993), Sperbe e Wilson (1986), Marquesi e Elias (2008), 
Xavier (2005), entre outros. Com relação às mídias e às perspectivas das 
tecnologias aplicadas ao fórum, recorremos a Baranov (1989), Neuner  
(1981), Kearsley e Moore (1996); ao ambiente de textualização Marcuschi, 
(2008), Costa Val (2004), assim como às concepções e funções do tutor 
encontradas em Salgado (2002). Nos resultados, percebemos que a 
interação tutor-cursista fica comprometida pelo apagamento da tutora, que 
muitas vezes, se posiciona apenas como propositora do tópico sem 
participar das discussões para o aprofundamento e fechamento avaliativo 
do conteúdo sugerido, prejudicando assim a aprendizagem. Observamos 
também a ausência de uma progressão tópica realizada pelos cursistas 
devido a falta de orientação e reorientação das questões discutidas, bem 
como pelo distanciamento da postagem de uma mensagem a outra. Desse 
modo, consideramos pertinente a participação dos cursistas e tutores de 
forma mais efetiva no espaço interacional com vistas à construção de 
novos saberes para a aprendizagem em ambientes de EaD. 
 
Palavras-chave: Fórum educacional. Ensino a distância (EaD). Mídias na 
Educação, Textualização. Tutor. Cursista. 



ABSTRACT 
 

This research deals with textualization issues present in educational forums 
in distance learning environment. The research aims to analyze 
textualization regarding communication practices between tutors and 
distance learning students. Specifically the research aims to verify if the 
educational forum is considered pertinent for knowledge construction as 
well as identify subject´s behavior in e-Proinfo environment. The research 
also aims to understand the dynamics of the teaching and learning 
techniques related to the forum´s printed material. This is done in order to 
acknowledge discourse on behalf of subjects through the presented 
educational assignments. In order to address the issue, the work dealt with 
the relations present in distance learning forums, the forms in which the 
assignments are made, the way social actors interact and how this debate 
happens in the virtual environment. The research emphasized an 
educational forum used in a higher education institution at Rio Grande do 
Norte/Brazil. Thus the research corpus is composed by messages that were 
posted in the forum in the module called “computer material”. This module 
is one of the last in a set of six modules that are part of The Basic Cycle for 
Media Training promoted by the Center for Distance Learning in a public 
university at Rio Grande do Norte/Brazil. The research deals with a 
qualitative type approach in the perspectives of Merriam (1988), Cresswell 
(1994) and Minayo (1996). In order to achieve this analysis, the research 
dealt with theoretical landmarks related to distance learning present in 
(Silva, 2008; Brait, 1993; Sperbe and Wilson, 1986; Marquesi and Elias 
2008 as well as Xavier, 2005, amongst others. As for aspects related to 
media and technological perspectives present in the forum, the research 
dealt with (Baranov, 1989; Neuner, 1981; Kearsley and Moore, 1996). 
Textualization was dealt according to (Marcuschi, 2008; Costa Val, 2004) 
and the conceptions and functions regarding tutors was seen according to 
(Salgado, 2002). In the conclusion and recommendations it was seen that 
these discussions present relevant contributions to distance learning and go 
beyond the practical universe present in electronical interaction. In the final 
considerations it is pointed out that this research is relevant for areas such 
as applied linguistics and presents guidelines for those involved in 
continuous education and aim meaningful knowledge that is coherent with 
distance learning education. 
 
Key-Words: Educational Forum. Distance learning. Educational Midias. 
Textualization. Tutors. Distance Education Students.  

 
 

 

 



RÉSUMÉ 
 

Cette recherche traite de questions textualisation présenter dans les forums 
éducatifs dans un environnement d'apprentissage à distance. La recherche 
vise à analyser la textualisation en ce qui concerne les pratiques de 
communication entre les tuteurs et les étudiants d'enseignement à 
distance. Plus précisément, la recherche vise à vérifier si le forum éducatif 
est considérée comme pertinente pour la construction de connaissances, 
ainsi que d'identifier les comportements du sujet de l'e-Proinfo 
environnement. La recherche vise également à comprendre la dynamique 
des techniques d'enseignement et d'apprentissage liés au matériel imprimé 
du forum. Ceci est fait dans le but de reconnaître discours au nom des 
sujets présentés au travers des missions éducatives. Afin de répondre à la 
question, le travail a porté sur les relations présenter dans les forums 
d'apprentissage à distance, les formes dans lesquelles les affectations sont 
faites, la façon dont les acteurs sociaux interagissent et comment ce débat 
qui se passe dans l'environnement virtuel. La recherche a souligné un 
forum éducatif utilisé dans un établissement d'enseignement supérieur à 
Rio Grande do Norte / Brésil. Ainsi, le corpus de recherche est composé de 
messages qui ont été postés dans le forum dans le module appelé 
«matériel informatique». Ce module est l'un des derniers d'une série de six 
modules qui font partie du cycle de base pour la formation des médias 
promu par le Centre d'enseignement à distance dans une université 
publique à Rio Grande do Norte / Brésil. La recherche porte sur une 
approche de type qualitatif dans les perspectives de Merriam (1988), 
Cresswell (1994) et Minayo (1996). Afin de réaliser cette analyse, la 
recherche portait repères théoriques liés à la formation à distance présente 
(Silva, 2008; Brait, 1993; Sperbe et Wilson, 1986;. Marquesi et Elias 2008, 
ainsi que Xavier, 2005, entre autres ce qui concerne les aspects liés aux 
médias et aux perspectives technologiques présentes dans le forum, la 
recherche portait sur (Baranov, 1989; Neuner, 1981; Kearsley et Moore, 
1996). textualisation a été traitée selon (Marcuschi, 2008; Costa Val, 2004) 
et les conceptions et les fonctions relatives à des tuteurs a été vue selon 
(Salgado, 2002). Dans la conclusion et les recommandations qu'il a vu que 
ces discussions présenter des contributions pertinentes à l'apprentissage à 
distance et d'aller au-delà de l'univers pratique actuelle en interaction 
électronique. Dans les considérations finales, il est souligné que cette 
recherche est pertinente pour des domaines tels que la linguistique 
appliquée et les lignes directrices des cadeaux pour ceux qui sont 
impliqués dans la formation continue et significative des connaissances but 
qui est cohérent avec l'enseignement à distance. 
 
Mots-Clés: Forum éducatif. L'apprentissage à distance. Midias 
d'enseignement. Textualisation. Les tuteurs. Les étudiants en formation à 
distance. 
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3 ENSINO OU EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

 

As questões trazidas nesta parte da tese vêm da busca por uma 

adequada utilização da terminologia, de forma a esclarecer os conceitos 

vigentes no que se refere à “educação” e ao “ensino”, termos que, por 

diversas vezes, são utilizados pelos autores numa mesma acepção. 

Todavia, no contexto dessa pesquisa consideramos apenas o conceito de 

ensino, uma vez que é relevante para a consecução dos objetivos 

propostos no estudo. 

 

3.1 QUESTÕES TERMINOLÓGICAS 

 

Inicialmente, podemos dizer que “educação” é um termo didático, 

empregado na área da pedagogia e em outras ciências, e que, desde a 

época de Platão, ele vem sendo discutido. A educação era então delineada 

para dar beleza e perfeição ao corpo e à alma da melhor forma possível, o 

que se retratava no modo de andar, de sentar à mesa, no saber entrar 

numa discussão, enquanto o outro tecia comentário sobre determinada 

temática. 

A educação é entendida pelo Instituto Central de Ciências 

Pedagógicas, doravante ICCP, como o conjunto de influências que a 

sociedade exerce sobre o indivíduo, o que implica que o ser humano se 

educa por toda a vida, através de exemplos e de observações pessoais. 

Por essa razão, a educação é um fenômeno social historicamente 



54 
 

condicionado e tem um caráter de base classista, garantindo a transmissão 

de experiências de uma geração à outra. Trata-se de uma construção não 

só individual, mas também coletiva, com um olhar no outro para que haja 

crescimento na sociedade (INSTITUTO, 1988, p. 30-31). 

A educação deve ser considerada, ainda, como um meio do 

indivíduo preparar-se para a vida e, a partir da vida, responder às 

necessidades do ser humano e de sua natureza social, de interagir em 

grupo e fazer-se sujeito da história. Lembramos aqui que a educação é o 

meio de se colocar em cada pessoa a obra da humanidade, preparando o 

homem para a vida. É, inclusive, um processo de ação sobre o educando, 

que visa integrar o aluno à sociedade segundo seus padrões sociais, 

econômicos, e políticos.  

Como atividade social, política e econômica, a educação se 

manifesta de diversas maneiras, e seu sistema de ações e operações 

exerce influência na formação de convicções, para o desenvolvimento do 

homem como um ser social e respeitado em sua individualidade. 

Vale destacar que o homem que se pretende construir como ser 

social, no aspecto do desenvolvimento humano e educacional, deve ser um 

cidadão culto, respeitoso, cheio de virtudes no plano físico e no intelectual, 

com a consciência clara de suas possibilidades e suas limitações dentro de 

uma comunidade. Assim, ele se munirá de uma cultura, que lhe permitirá 

conhecer o mundo que o cerca, compreendê-lo e refletir sobre ele, de 

forma independente, mas não isolada, para que, conhecendo suas 
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capacidades físicas, intelectuais e emocionais, numa visão crítica da 

realidade, possa ser capaz de atuar de forma eficaz e eficiente na 

sociedade.  

Observa-se que a educação se centra na formação do ser humano, 

enquanto o ensino reflete o processo de melhoria do aprender a aprender, 

o qual ajuda esse ser humano em sua formação, criando as condições 

favoráveis a uma aprendizagem significativa, tal como anteriormente 

definimos.  

No ICCP, ao qual nos referimos acima, o ensino é referido como um 

processo de organização da atividade cognoscitiva (INSTITUTO, 1988, p. 

31) e de manifestação bilateral, em que se realiza a aprendizagem, pois, 

sem aprendizagem, não existe ensino. E ambos, ensino e aprendizagem 

têm uma unidade dialética, como observado em Baranov (1989, p.75), para 

quem a aprendizagem vem ressaltada pela assimilação do material 

estudado ou pela atividade discente em cuja direção dada aprendizagem 

ocorre a partir das atividades propostas pelo tutor.  

O ensino é uma atividade desenvolvida por docentes para a 

formação qualificada dos discentes, e a prática por meio de ações 

concretas ocorre na instrução, como forma de manifestar tal processo na 

realidade da escola, a qual conduz ao objetivo essencial de ensino, que é a 

formação qualificada do homem. Fica claro, então, que não é preciso a 

utilização da composição léxica “ensino-aprendizagem” para destacar a 
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importância da “aprendizagem” nesse processo, pois ela é inerente ao 

ensino.  

Neuner (1981, p. 254) esclarece que a linha fundamental do 

processo de ensino é a transmissão do conhecimento. Ele se refere, ainda, 

ao processo de instrução, que procura atingir a superação dos discentes, e 

à apropriação de um sistema de conhecimentos sólido, bem como de 

capacidades duradouras e aplicáveis, com respeito ao treinamento para 

desenvolver capacidades, aspecto muito comum nos cursos de formação 

ou qualificação profissional, o que se desenvolve e se intensifica, 

constituindo um ensinar e aprender para a vida. 

O ensino a distância é uma forma de desenvolver o processo 

educativo, não a educação como um todo, pois o ensino a distancia é um 

processo complementar de conhecimento, de busca de aprendizagem para 

a melhoria da qualidade do ensinar a aprender em sala de aula. Por essa 

razão, passamos doravante a utilizar o termo “ensino” em nossa tese, ao 

referirmo-nos ao chamado processo de ensino-aprendizagem. 

Partindo do princípio de que o ensino a distância se constitui em 

uma modalidade de ensinar e aprender, na qual é possível ocorrer a 

(re)construção do conhecimento, que se desenvolve pela interação entre 

os participantes, somada à interatividade dos cursistas com o conteúdo, via 

fórum de discussão e à formatação de um modelo pedagógico para cursos 

a distância, semipresenciais ou presenciais, há a necessidade de 
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compreendermos as diferenças entre essas modalidades e as implicações 

resultantes desse novo construir. 

Na pesquisa bibliográfica que realizamos, verificamos que a 

diferença básica entre as modalidades a distância e presencial é a 

possibilidade de flexibilização das dimensões do espaço e do tempo “a 

distância”. Isso significa que cursista e tutor podem estar em diferentes 

locais e horários, mas as dimensões tempo e espaço deixam de ser 

restrições e ganham flexibilidade.  

É verdade que a modalidade de ensino a distância já atinge um 

grande contingente de pessoas, de forma eficiente e eficaz, e leva o 

conhecimento, antes restrito aos grandes centros, a localidades distantes. 

Dessa forma, ele passa a constituir importante estratégia para o 

enfrentamento das constantes mudanças no mundo do trabalho, diante do 

acelerado avanço científico e tecnológico da sociedade contemporânea, 

porque com ele é possível reduzirem-se as fronteiras espaciais em todas 

as duas dimensões. 

Consideramos, ainda, que o EaD como modalidade que utiliza 

modelo pedagógico com flexibilidade cognitiva, entendida como 

capacidade de reestruturar de forma espontânea o próprio conhecimento, 

instruindo pessoas com propostas inovadoras diante de situações de 

aprendizagem em várias modalidades com a mesma eficiência dos 

programas de ensino presencial. 
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No ensino a distância, em geral, existe um programa de curso, 

previamente definido, e o conteúdo é veiculado a partir de materiais 

específicos: além dos módulos, existem os livros e textos que compõem a 

bibliografia. Essa descrição, ainda que superficial, aponta para o desafio de 

se encontrar a melhor combinação desses elementos de forma a atender 

ao princípio da flexibilização da dimensão espaço-tempo e da diversidade 

dos aprendizes, resultando no efetivo aprendizado do aluno, que interage 

com o conteúdo posto à discussão. 

O modelo pedagógico do ensino a distância compreende os 

objetivos, o conteúdo, a metodologia de trabalho, os materiais a serem 

desenvolvidos e as atividades propostas. Inclui um desenho com modelo 

próprio do EaD e a definição de mídias a serem empregadas para o 

desenvolvimento do processo interativo via web.  

As mídias de comunicação utilizadas entre cursistas e tutores, 

associadas ao acesso às tecnologias existentes, bem como a decisão 

sobre o tipo de contato (telefone, e-mail, fax, correio ou ambiente virtual) 

são fundamentais para o desenvolvimento dessa modalidade de ensino.   

O referido modelo compreende, ainda, a estrutura e os princípios 

que norteiam as ações educacionais da instituição com o propósito de 

atender às condições de realização do ensino a distância. Essa estrutura 

organizacional é composta por profissionais de diversas áreas, para que 

atendam às exigências do ensino e aprendizagem na modalidade a 

distância na atualidade. 
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É importante destacar que os cursistas - alunos do ensino a 

distância - estejam conscientes da necessidade do saber aprender para 

saber fazer, além de entenderem que os saberes, veiculados nesse 

programa de formação, são construídos na interação entre cursistas e 

tutores no ambiente virtual. Torna-se necessária, também, a construção 

desses saberes de forma crítica, numa relação integral, como membros de 

uma comunidade que pensa de modo coletivo para desenvolver seu 

potencial educativo. 

Para contemplar todas as etapas necessárias à concepção e à 

realização de um curso a distância, é preciso haver profissionais 

capacitados que desempenhem, no mínimo, as funções especificadas 

abaixo, Uma vez que, no ensino a distância, é fundamental o trabalho 

conjunto, pois a soma do conhecimento da equipe é que garantirá melhor 

qualidade ao ensino: 

 
 gestor de projeto;  

 conteudista; 

 metodologista ou educador;  

 especialistas no meio utilizado (internet, vídeo, 

material impresso, etc.);  

 tutor / instrutor – ou alguém que trabalhe na aplicação 

do conteúdo.  
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Há, no entanto, outras concepções de ensino a distância, como 

observadas por Kearsley e Moore, (2008, p.1), que o sintetizam da 

seguinte maneira: 

 
Ensino a distância é a aprendizagem planificada que geralmente 
ocorre num local diferente de ensino, e, por causa disso, requer 
técnicas especiais de desenho de curso, técnicas especiais de 
instrução, métodos especiais de comunicação através da eletrônica e 
outras tecnologias, bem como arranjos essenciais organizacionais e 
administrativos.1 
 

Ressaltamos aqui que a abrangência do EaD é bem maior do que o 

uso puro e simples de uma tecnologia numa sala de aula. A tecnologia 

associa-se à interatividade para a apreensão de conhecimentos e envolve, 

portanto, diversos componentes, como a aprendizagem, o ensino, a 

linguagem, a comunicação, o discurso, o gerenciamento, além de toda a 

parte editorial, para que tudo ocorra de forma organizada, desde o desenho 

dos cursos, em que se abandona a noção do saber individual e se 

perpetua a de socialização do conhecimento pela interação face a face ou 

por meios eletrônicos. 

Diferentes autores refletem, ainda, sobre essa modalidade de 

ensino, reforçando a necessidade do autoestudo para uma aprendizagem 

significativa. Nas palavras de Dohmen (1967), verificamos que o ensino a 

distância é uma forma sistematicamente organizada de autoestudo na qual 

o aluno se instrui a partir do material de estudo que lhe é apresentado, e o 

                                                            
1 Distance education is planned learning that normally occurs in a different place from teaching and as a result 
requires special techniques of course design special instructional techniques, special methods of communication 
by electronic and other technology, as well as special organizational and administrative arrangements. 
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acompanhamento bem como a supervisão do sucesso do estudante são 

levados a cabo por um grupo de tutores, com aplicação de meios de 

comunicação capazes de vencer longas distâncias. 

Em Peters (2001), o ensino a distância é mostrado como um 

método racional de partilhar conhecimento, habilidades e atitudes através 

da aplicação da divisão do trabalho e de princípios organizacionais, tanto 

quanto pelo uso extensivo de meios de comunicação, especialmente,  para 

o propósito de reproduzir materiais técnicos de alta qualidade, pondo em 

prática uma forma industrializada de ensinar e aprender, enquanto esses 

materiais durarem, com a possibilidade de instruir um grande número de 

estudantes ao mesmo tempo. 

Para dar ênfase ao assunto, Kearsley e Moore (2008) dizem que o 

ensino a distância pode ser definido como a família de métodos 

instrucionais em que as ações dos tutores são executadas à parte das 

ações dos alunos, incluindo aquelas situações continuadas que podem ser 

feitas na presença de cada discente, cuja interação com o tutor deve ser 

facilitada por meios impressos, eletrônicos, mecânicos ou outros.  

Vemos, na proposta do programa de formação do MEC, o e-Proinfo, 

essa preocupação com o material impresso, para que, pela circulação de 

informações, os cursistas interajam no ambiente virtual de aprendizagem e, 

assim construam seus conhecimentos. 

O termo “ensino a distância”, na perspectiva de Holmberg (1985, p. 

9-15), diz respeito às várias formas de estudo, nos mais diversos níveis, 
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que não estão sob a contínua e imediata supervisão de tutores presentes 

junto a seus alunos, em salas de leitura ou no mesmo local, com a 

possibilidade de serem beneficiados com um planejamento direcionado, 

com a instrução e a organização do espaço interativo na perspectiva da 

postagem dos comentários construídos pelos interactantes. 

Outro aspecto fundamental no EaD apontado pelo autor é o da 

comunicação mediada, entendida em seu duplo sentido – conteúdo/aluno – 

e na relação tutor e aluno, em que se concretiza a comunicação 

educacional. Assim, diálogo e interação passam a ser compromissos 

filosóficos do EaD, já que o ensino a distância deve ater-se a uma forma de 

interaprendizagem de seus protagonistas – tutor/ cursistas e cursistas entre 

si – para que haja a circulação de saberes e o intercâmbio de outras 

experiências.  

Com base nos elementos centrais dos conceitos já referidos, 

observamos que Kearsley e Moore (2008, p.11) reforçam a separação 

física entre tutor e cursistas do EaD como um elemento que o distingue do 

ensino presencial. A organização do sistema do ensino a distância e o 

sistema educacional (planejamento, sistematização, plano, organização 

dirigida etc.) são, portanto, distintos, conforme os autores apontam e que 

adaptamos na figura 5, a seguir: 
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         Figura 5 – Organização do sistema do EaD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fonte: Adaptação de Kearsley  e Moore (2008, p.11) 

 

O EaD utiliza-se de meios técnicos de comunicação para unir o tutor 

ao cursista e transmitir os conteúdos educativos, prevendo uma 

comunicação de mão dupla, na qual o aluno se beneficia do diálogo e da 

interação com o tutor e seus colegas de curso em encontros ocasionais, 

com propósitos didáticos e de socialização, e isso também está previsto 

nos planos de cursos, sejam eles de graduação ou de pós-graduação. 

Em seu sentido fundamental, a expressão “ensino a distância” 

designa uma atividade que ocorre quando o tutor e o cursista estão 

separados (no tempo ou no espaço). Todavia, no sentido que a expressão 

assume hoje, enfatiza-se a distância espacial e propõe-se o uso de 

tecnologias de telecomunicação e de transmissão de dados, voz e imagens 

(incluindo televisão ou vídeo), convergidas para o computador, principal 

força propulsora dessa modalidade de ensino, que acompanha o momento 

presente.  

Ensino a distância 

Tecnologia 

Criação do curso Ensino Aprendizagem 

Gerenciamento 

Política Organização 
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Dessa forma, ensino a distância significa todos os meios utilizados 

para que o cursista que se encontre em um local diferente daquele em que 

se está a pessoa que ensina interaja e se comunique com ela, o que prevê 

a possibilidade de encontros para fins didáticos e/ou de socialização. Trata-

se de um ensino organizado para um público específico, envolvendo a 

aprendizagem, na qual ocorre a interação tutor / cursista, mobilizada pelos 

multimeios, para fins de comunicação. E é nessa perspectiva que se 

constroem os fóruns educacionais, com o uso de tecnologias adequadas a 

cada curso.  

A escolha da infraestrutura tecnológica para cada curso acontece 

em função do público-alvo, do objetivo do curso e das competências a 

serem trabalhadas, conforme Cruz, Pazzetto e Santos (2009), além da 

presença das diversas tecnologias, surgidas a todo momento, como a 

tecnologia da informação e da comunicação, requer das instituições de 

ensino e do tutor novas posturas frente ao processo de ensino e 

aprendizagem. O acesso a essas novas tecnologias é cada vez mais 

facilitado, e hoje é difícil imaginar qualquer atividade do EaD realizada sem 

elas. 

Observamos, em Catapan (2003, p. 191), que o uso de tecnologias 

avançadas no trabalho pedagógico, por si só, não altera em essência a sua 

qualidade desse trabalho no que diz respeito ao processo de ensino e 

aprendizagem. Propostas pedagógicas inovadoras devem ser associadas à 

exploração de tecnologias avançadas e evitar a reprodução análoga do 
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método da transmissão, reprodução e avaliação presentes na pedagogia 

tradicional.  É esse o grande desafio do ensino a distância na atualidade, 

com a utilização de múltiplas mídias, as quais serão referidas no item 

seguinte. 

 

3.2 AS MÍDIAS E O ENSINO A DISTÂNCIA 

 

No Brasil, as iniciativas relacionadas ao EaD, assim como em 

outras partes do mundo, não são recentes. Segundo Gonzalez (2005, p. 

34), ainda em 1833, a Suécia registrava sua primeira experiência, com um 

curso de contabilidade. E, de acordo com Ricardo (2005, p. 58) e Gonzalez 

(2005, p. 25-35), no Brasil, as primeiras experiências ocorreram em 1904, 

com os serviços das escolas privadas internacionais, que começaram a 

disponibilizar cursos pagos por correspondência, numa época em que 

tínhamos poucas alternativas para adquirir conhecimento.  

Conforme Salgado (2003), o material escrito produzido para a 

aprendizagem e enviado pelo correio apresentava muitas vantagens, pois 

permitia um trabalho simultâneo com grupos de cursistas ou com cada 

cursista em tempos distintos. Era e, ainda, na atualidade, facilmente 

acessível às diferentes regiões do país, independentemente da existência 

de infraestrutura mais sofisticada de provedores, energia elétrica, 

telessalas ou esquemas de manutenção.  
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Seu custo é relativamente baixo e tende a pesar menos no conjunto 

do curso à proporção que cresce o número de alunos. Além disso, o 

material impresso é um complemento importante para outros recursos, 

como os vídeos e os programas de TV. Mesmo no caso de cursos via web, 

a observação tem mostrado que os alunos tendem a imprimir qualquer 

texto que ultrapasse quatro ou cinco páginas. Assim, os materiais 

impressos têm um lugar próprio, quando se trata de ensino a distância, 

sendo seguido pela comunicação pelo rádio, que, de acordo com Marques 

(2004), acontece de boca a ouvido e de coração a coração, o que significa 

que é uma comunicação dotada de vida própria, projeção original e criativa, 

e aspira a fazer o homem mais humano e a servir de ponte e canal entre a 

cultura e o povo.  

Um dos meios mais antigos para desenvolver o ensino a distância e 

útil para atingir populações de meios rurais e regiões de acesso mais 

restrito, como a região amazônica, é o rádio. Ele pode ser utilizado tanto 

para ações de sensibilização como para ações de disseminação de 

conhecimento. Para seu devido sucesso, é fundamental adequar os 

produtos à realidade de cada região do país e utilizar a linguagem do meio 

– músicas, histórias, depoimentos rápidos, notícias e até radionovelas –,  

para a partir daí ocorrer a aproximação dos conteúdos ao cenário 

educacional vigente. 

A televisão é outra mídia de grande alcance, que, por ter imagem e 

som como recursos, permite estratégias educacionais distintas.  No Brasil, 
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os trabalhos formais desenvolvidos em ensino a distância por esse meio de 

comunicação são o Telecurso da Fundação Roberto Marinho/FIESP e o 

Projeto TV Escola, do MEC, e, de modo mais informal, as programações 

realizadas pela Televisão Educativa do Rio, pela TV Cultura de São Paulo 

e pela Rede de Televisão SESC-SENAC.  

A TV digital traz recursos de interatividade para uma população 

muito maior, sendo os jogos eletrônicos em rede apropriados para 

atividades educacionais de sociabilização e construção coletiva de 

conhecimentos. De maneira geral, a escolha da mídia acontece em função 

do público-alvo, dos objetivos e das competências a serem trabalhadas, 

visando à efetividade da ação educacional. 

Com a implantação do Sistema Brasileiro de Televisão Digital, 

espera-se que a mídia televisiva passe a ter grande destaque, 

principalmente, pelos recursos interativos com que se pode contar para a 

construção do conhecimento. 

A TV Escola instituída pelo MEC em 1996, possibilitou às escolas 

receberem um kit contendo antena parabólica, aparelho de TV e aparelho 

de videocassete. Estes equipamentos servem para a capacitação, a 

atualização, o aperfeiçoamento e a valorização dos tutores da rede pública 

de ensino básico e para o enriquecimento do processo de ensino e 

aprendizagem.  Os programas transmitidos pelo MEC podem ser gravados 

em CD/DVD na própria escola e, posteriormente, exibidos em telessala. Os 

referidos programas podem, ainda, ser utilizados na residência dos 
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próprios alunos com recursos semelhantes ao da televisão, trazendo, 

também, a vantagem de não haver um horário pré-estabelecido para a sua 

veiculação.  

O Telecurso 2000, além de reproduzir o formato de “aulas 

tradicionais”, com a exposição do tutor em quadro-negro ou recurso similar, 

oferece a oportunidade de se complementar a atividade de ensino com 

dramaturgia ou reportagens sobre casos reais. Vale salientar que o alcance 

da televisão no Brasil abrange todo o país e que ela é um grande meio 

difusor de informações e de mudanças culturais. Dessa forma, podemos 

dizer que essa mídia contribui sobremaneira para uma prática educativa 

cada vez mais dinâmica que favorece a utilização de novas estratégias 

para reinventar o ensinar e o aprender a distância.  

O DVD tem propósito similar ao do videocassete e contém 

informações digitais, com uma grande capacidade de armazenamento, 

devido a uma tecnologia ótica capaz de comprimir dados com alto nível de 

visualização. Ela oferece um padrão de reprodução de qualidade superior 

ao de qualquer outra mídia e não perde a potencialidade de sua imagem e 

de seu som, quanto à nitidez, quando copiada, por sucessivas vezes, para 

ser socializada com outros cursistas.  

O CD (compact disc), por sua vez, é atualmente o mais popular 

meio de armazenamento de dados digitais e é capaz de captar conteúdos 

compactados em pastas, formando uma biblioteca com diversas temáticas. 

A vantagem dessa mídia é a interatividade com o programa (software) de 



69 
 

treinamento, como também abre a possibilidade de realizar simulações, 

permitindo ao cursista exercitar-se ou mesmo avaliar a assimilação das 

aulas, automaticamente, no ensino a distância. 

A mídia da teleconferência consiste na geração, a partir de um 

ponto remoto, de palestras ou aulas “ao vivo” para um público-alvo, que 

recebe a imagem (normalmente via satélite) em um aparelho de televisão 

conectado a uma antena parabólica sintonizada em um canal 

predeterminado, mas a interação entre o tutor ou palestrante com os 

participantes só é possível com o uso de outros meios de comunicação, 

tais como fax, telefone e internet, o que possibilita a ocorrência de uma 

aula semipresencial. 

A videoconferência permite que os participantes possam fazer 

interações entre si, num auditório, num laboratório de informática, onde 

cada ponto da rede recebe, gera e transmite som e imagem ao mesmo 

tempo. Percebemos que a utilização dessa tecnologia em ensino a 

distância é a que mais se aproxima de uma situação convencional de sala 

de aula, tendo em vista a possibilidade de uma conversa em duas vias, na 

qual o processo de ensino e aprendizagem ocorre em tempo real (on-line) 

e de forma interativa, entre cursistas, tutores e público em geral, que 

podem se comunicar simultaneamente.  

Pelas ferramentas didáticas disponíveis ao sistema de ensino a 

distância, o tutor, ao explicar um conceito, pode acrescentar outros 

recursos pedagógicos, tais como, gráficos, projeção de vídeos, pesquisa 
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na internet, imagens bidimensionais em papel ou transparências, arquivos 

de computador, etc., oportunizam uma maior compreensão dos conteúdos 

pelos cursistas envolvidos no processo de interação.   

O sistema permite, ainda, aos cursistas de salas distantes tirarem 

suas dúvidas e interagirem com o tutor no momento da aula, utilizando os 

mesmos recursos pedagógicos para a comunicação.  

Os recursos disponíveis nos computadores integrados à internet 

compõem uma série de facilidades que favorecem a promoção de eventos 

educacionais. Existem soluções específicas para o ensino a distância, 

chamadas pelo mercado de Learning Management System (LMS), 

fornecidas por grandes empresas, como a IBM, ou até mesmo soluções 

abertas e gratuitas, de qualidade reconhecida, tais como Moodle e dotLRN.  

A internet pode ser usada também como um recurso a mais em um 

programa de ensino a distância, principalmente para a interação entre os 

cursistas participantes de um módulo, mesclando tecnologias como 

teleconferência, videoconferência, CD-ROM e DVD. 

O LMS oferece recursos para atividades de secretaria acadêmica, 

hospedagem de conteúdo e ambiente interativo para os tutores e os 

cursistas participantes. Algumas instituições preferem não adotá-lo para 

oferecer seus eventos educacionais, com a utilização, de forma avulsa, de 

recursos como correio eletrônico, salas de discussão, sítios, telefonia sobre 

rede internet e mensagens instantâneas. 
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Apesar das diversas inovações tecnológicas incorporadas à internet 

diariamente, o que mais chama a atenção são aquelas conceituais, 

baseadas, geralmente, em softwares (modelos lógico-matemáticos), 

apropriadas a atividades de ensino e construção do conhecimento. Dentre 

os conceitos e soluções criados, destacam-se:  

 

 os ambientes de busca, tais como yahoo e google;  

 as páginas pessoais interativas, blogs ou fotoblogs;  

 o conceito de construção democrática “wiki”, no qual se 

encontra a enciclopédia Wikipédia; 

 as diversas bibliotecas virtuais de livre acesso, com 

excelentes mecanismos de busca;  

 sítios de publicações acadêmicas e científicas de alta 

qualidade com menor dificuldade para aceitação e publicação. 

 

Notamos que a tendência é que parte dos sistemas educacionais 

migre para a internet, proporcionando oportunidades de aprendizagem 

livres de limitações de tempo e espaço e de forma a permitir a 

comunicação com maior interatividade e frequência entre os participantes 

de sistemas tradicionais presenciais ou a distância. 

Para um melhor entendimento desse sistema como ambiente 

textual, precisamos considerar a perspectiva de outras formas de ensino e 

os múltiplos suportes em que isso acontece. No caso específico do ensino 

via internet, encontramos estudos relevantes que procuram esclarecer 

esse suporte à modalidade de ensino pesquisada, por exemplo, podemos 

citar Barros (2001) que caracteriza os organizadores de aulas pela internet, 
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onde os textos aparecem de natureza híbrida com marcas de oralidade e 

escrita, mostrando o chat como uma forma de ensino ainda experimental.  

O uso do computador como suporte textual, segundo Barros (2001), 

influencia a produção linguística, mas a interação se dá via escrita, cujo 

tempo de produção e recepção é quase concomitante. Esse gênero 

comunicativo é entendido pela mesma autora enquanto unidade que se 

concretiza em situações reais de comunicação distintas do conceito de 

“tipo textual”.  Para ela, a aula chat é entendida como fala que se dá 

através de um canal de comunicação gráfico e que apresenta 

peculiaridades resultantes do meio de comunicação eletrônico utilizado, 

que também compromete a sequencialidade dos textos. 

Em Marquesi (2001, p. 371), encontramos os desafios que se 

impõem aos que buscam as novas tecnologias como recurso didático nos 

mais diferentes níveis escolares, fazendo observações sobre a interação e 

a subjetividade no ensino via internet, reforçando que é preciso garantir a 

qualidade do processo no ensino não presencial, onde o aluno necessita 

de ser encorajado à participação e a extrair de seu próprio conhecimento e 

experiência o que ele tem de melhor, com o estímulo do professor como 

guia à construção de novos saberes. A autora defende, também, que o 

sucesso da aula depende da habilidade do professor em situar, manter e 

expandir o tópico, para, em seguida, propor atividades que criem espaço 

para que o aluno contribua para o progresso da discussão, estabelecendo 
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uma relação em que os participantes da interação se revezem no jogo da 

ação verbal e garanta a construção do conhecimento pela interação. 

Um corpus constituído de spams é analisado por Silva (2003, p. 5), 

mostrando que a esfera de sedução de conteúdos digitais advindos por 

emails aos grupos de internautas que fazem uso da internet em casa e/ou 

no trabalho, é bem ampla e pode causar uma boa ou má utilização a 

depender da escrita dos emails em situação discursiva envolvendo o uso 

da escrita verbal ou não verbal e ao seu alcance. 

Foi Cunha (2004, p. 6) quem trabalhou a construção de sentido 

através do processo de negociação no momento da interação via aula chat 

e a descreveu do ponto de vista da organização global e estrutural das 

pessoas envolvidas na ação que mescla a conversação natural, a aula 

presencial e o chat de entretenimento, observando a interferência dos 

fatores externos à produção textual no comportamento linguística dos 

interlocutores para uma melhor compreensão de como as pessoas se 

comunicam ou se entendem num ambiente virtual de aprendizagem. 

Pelo viés das relações intersubjetivas dos blogs, Dantas (2006, p. 6) 

estuda-os como suporte convencional de textos muito mais do que como 

gênero do discurso, os quais puderam ser vistos como lugares virtuais 

apropriados à manifestação típica de uma escrita interativa numa relação 

que se constitui na forma de compreensão responsiva daquilo que é lido e 

que se concretiza em comentários no processo de interação via internet. 
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Na abordagem de  Burgos (2006), temos as estratégias de leitura e 

navegação utilizadas por alunos do ensino médio na leitura de hipertextos 

eletrônicos, quando da implantação de laboratórios de informática nas 

escolas e o desenvolvimento de atividades de ensino e aprendizagem a 

partir desses laboratórios. Através de Cunha (2012), em sua pesquisa de 

doutorado, encontramos a descrição de como os professores e alunos 

desenvolvem a conversação, focalizando as produções de estratégias de 

polidez e preservação da face como das formas de introduzir, manter e 

finalizar uma interação. 

Ainda em Burgos (2010), ocorre a discussão sobre a comunicação 

gráfica em interfaces de EaD via internet como elemento de hipermídia 

para ensino e aprendizagem, observando sua usabilidade e grau de 

interatividade de cada interface. Com uma proposta de um novo modelo de 

leiaute ao ambiente virtual de aprendizagem do Programa de Formação 

Continuada em Mídias na Educação para ampliar a aquisição de 

letramentos de cursistas e tutores nesse ambiente. 

O elemento discursivo em mídias digitais, em particular, os blogs, 

vêm a ser tratados novamente por Dantas (2012, p. 6) na busca de 

compreender a influência que os elementos discursivos acionados pela 

argumentação exercem no agendamento dos temas, considerando a 

análise do discurso e as reflexões acerca do hipertexto e do contexto da 

cibercultura. O autor em sua pesquisa mostra o blog como  
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uma manifestação discursiva falada em uma situação históricva          
concreta, cuja compreensão e atribuição de sentido se realiza a partir 
das relações sociais estabelecidades entre os sujeitos que se 
colocam em formação discursiva e posições ideológicas entre si [...] 
 
 

Nesse sentido, Dantas (2012) esclarece que a influência dos 

elementos discursivos podem ser ressignificados pela veiculação na mídia 

digital aos sujeitos-leitores, o que justificaria a existência de diversos 

espaços para o ensino a distância. 

 

3.3 BASES LEGAIS PARA O ENSINO A DISTÂNCIA 

 

No Brasil, desde a fundação do Instituto Rádio Monitor, em 1939, e, 

depois, do Instituto Universal Brasileiro, em 1941, vários trabalhos na área 

de ensino a distância foram iniciados e levados até o fim com relativo 

sucesso. Foram muitas as experiências brasileiras, tanto nos setores 

governamentais e quanto privados, que representaram, nas últimas 

décadas, a mobilização de grandes contingentes de recursos com a 

finalidade de difundir o aprendizado na modalidade de ensino a distância 

em um país de dimensões continentais.   

Em 1947, segundo Marques (2004), o SENAC e o SESC, com 

emissoras associadas, criaram a Universidade do Ar, oferecendo cursos 

comerciais radiofônicos. Os programas - gravados em discos de vinil - 

eram apresentados por diversas emissoras e, três vezes por semana, 

eram distribuídas apostilas para os cursistas e os monitores corrigiam os 

exercícios propostos no material didático. Na década de 50, essa 
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Universidade do Ar chegou a atingir aproximadamente 318 localidades e 

cerca de 80 mil alunos. 

De acordo com Moore e Kearsley (2005, p. 25-48), a evolução 

histórica do EaD compreende cinco gerações. A primeira, na qual se 

fundamenta o EaD, está atrelada ao uso do texto, pelo correio e, nela o tipo 

de ensino/instrução era chamado de estudo por correspondência, também 

conhecido por algumas escolas como “estudo em casa” e pelas 

universidades foram cunhadas de “estudo independente”.  

Na segunda geração, iniciou-se o uso de canais de rádio e TV para 

difundir o ensino. A terceira geração destacou-se pelo surgimento das 

“universidades abertas”, a partir de experiências norte-americanas, como 

uma nova maneira de organização de ensino de forma mais sistêmica, 

procurando integrar áudio/vídeo e correspondências, com orientação face a 

face.  

A quarta geração foi marcada pelo uso de teleconferência por áudio, 

vídeo e computador, possibilitando a primeira interação em tempo real 

alunos-alunos e alunos-instrutores – método utilizado mais nos espaços 

corporativos.  

A quinta geração, a mais recente, impõe-se pela realização do 

ensino a distância “online”, em ambientes virtuais de aprendizagem, por 

meio de tecnologias da internet, com a utilização de métodos 

construtivistas de aprendizado em colaboração, o que tem despertado 
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enorme interesse no mundo todo nos cenários escolares e corporativos. Na 

figura a seguir ilustramos como ocorreu essa evolução histórica : 

 
    Figura 6  -  Evolução histórica do EaD 

 
 
 
 
 
 

 

     Fonte: Adaptação de Moore e Kearsley (2008, p. 26) 

 

Atualmente, o ensino a distância utiliza várias mídias, tais como o 

material impresso, os simuladores online, como acontece no e-Proinfo, 

com grande interação, fazendo uso de uma comunicação assíncrona entre 

tutores e cursistas. Por essa razão, mais de 80 países, nos cinco 

continentes, adotam o ensino a distância nos diversos níveis, atendendo a 

milhões de estudantes. 

Os resultados do passado não foram suficientes para gerar uma 

aceitação governamental e social da modalidade de ensino a distância no 

Brasil. Entretanto, a realidade brasileira está mudando, pois essa 

modalidade de ensino é citada na Lei nº 9.394/96, de dezembro de 1996, 

como recurso para ampliar oportunidades de acesso à escola fundamental, 

o que demonstra o reconhecimento de sua importância dentro da política 

educacional, de forma a levar a prática do EaD a outros níveis de ensino. 

Correspondência 
Transmissão 
Rádio e TV Universidades 

Abertas Teleconferência  

Internet/web 
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A seguir, faremos referência aos principais instrumentos normativos 

vigentes e publicados que tratam dessa modalidade de ensino, por 

entendermos que a especificidade do EaD requer dispositivos legais que o 

oriente .  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96, em 

seus artigos 32, 37 e 80, cita o EaD como recurso para ampliar 

oportunidades de acesso à escola, quando diz que o ensino fundamental 

obrigatório “[...] terá por objetivo a formação básica do cidadão [...], e será 

presencial.” O ensino a distância, segundo a mesma lei, deve ser utilizado 

como complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais. 

Dessa forma, gozará de tratamento diferenciado, incluindo custos de 

transmissão reduzidos, em canais comerciais de radiodifusão sonora e de 

sons e imagens, como também a concessão de canais com finalidades 

exclusivamente educativas. 

Além da disposição sobre o EaD, a Lei nº 9.394/96, de dezembro de 

1996, o Plano Nacional de Educação (PNE) traz, entre seus objetivos e 

metas, a orientação de que essa modalidade de ensino seja efetivamente 

utilizada e garanta a integração de ações dos Ministérios da Educação, da 

Cultura, do Trabalho, da Ciência e da Tecnologia (BRASIL, 2001). 

O Decreto nº 5.622 de 19/12/2005 regulamenta o art. 80 da Lei nº 

9.394/96, nos artigos 1º, 2º, 18, 19, 30, 31 e 32, mostrando que a 

caracterização do ensino a distância como modalidade educacional, 

acontece pela utilização de meios e tecnologias de informação e 

comunicação, unindo cursistas e tutores no desenvolvendo de atividades 
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educativas, em lugares e tempos diversos. Vale salientar que no ensino a 

distância deve estar prevista a obrigatoriedade de: 

 

 momentos presenciais para a avaliação dos cursistas;  

 estágios obrigatórios;  

 defesa de trabalho de conclusão de curso previstos na 

legislação pertinente; 

 atividades relacionadas a laboratórios de ensino, quando for o 

caso.   

 

Do ensino por correspondência ao uso das mais modernas e 

variadas tecnologias, principalmente, a internet, vem ocorrendo a evolução 

do EaD em vários países e, também, no Brasil, incorporando outras 

metodologias, com o uso de novas tecnologias, pretendendo atingir um 

grande contingente de pessoas de forma eficiente e eficaz e levando o 

conhecimento, antes restrito aos grandes centros, a localidades distantes. 

Dessa forma, o EaD constitui-se em importante estratégia para o 

enfrentamento das constantes mudanças no mundo do trabalho, diante do 

acelerado avanço científico e tecnológico da sociedade moderna.  

A proposta de “incentivar”, especialmente, nas universidades, a 

formação de recursos humanos para o EaD surgiu através do programa da 

Universidade Aberta (UAB), adotado pela UERN – Universidade Estadual 

do Rio Grande do Norte, por meio de seus cursos a distância, nos polos do 

Rio Grande do Norte.  
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Como são múltiplas as possibilidades de inserção do EaD no Brasil, 

podemos dizer que ele é um mecanismo válido para o oferecimento da 

aprendizagem para toda a vida, conforme requerem os organismos 

internacionais, como a UNESCO. É por isso que o EaD tornou-se uma 

modalidade fundamental de aprendizagem e ensino no mundo inteiro. 

Atualmente, muitas instituições públicas e privadas oferecem 

diversos tipos de cursos na modalidade a distância, utilizando-se desde as 

mais simples às mais sofisticadas tecnologias. Muitas dessas instituições 

podem ser conhecidas acessando-se a página do Ministério da Educação, 

Cultura e Desporto, na internet. 

Diante do exposto, o que consideramos como novidade, em relação 

ao EaD, no cenário brasileiro, é a implementação de novas tecnologias, 

principalmente, com o uso da internet, objetivando atender às 

necessidades de uma sociedade cada vez mais globalizada, que vem 

sofrendo transformações consideráveis nas maneiras de formar adultos 

para o mundo do trabalho e, consequentemente, para pleitear melhores 

posições na escala social.  

Não é nosso foco analisar os discursos oficiais que orientam ou 

preveem o ensino a distância, nem os discursos sobre o material didático, 

nem o discurso acadêmico-científico, mas, sim, investigar como os sujeitos 

lidam com essas ferramentas no ambiente de textualização do fórum 

educacional, no momento em que interagem e realizam a construção dos 

textos que são gerados a partir da interlocução entre cursistas e tutores.  
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3.4 AS PESQUISAS EM EaD  

 

Nessa seção, fizemos um percurso sobre as investigações realizadas 

no âmbito do ensino a distância, pois entendemos que analisar a evolução 

dos estudos possibilita-nos a compreensão de como essa modalidade de 

ensino vem tomando lugar no processo de ensino e aprendizagem. 

No presente, estamos recontando um passado que há 75 anos se 

desenvolve no ensino a distância. Nesse sentido, Belloni (2001) discute 

essa questão no final da década de 90, em seu livro Educação a distância, 

que trata dessa temática, focalizando alguns aspectos ligados à crise da 

educação, especialmente, aqueles relacionados à inovação educacional e 

às novas tecnologias. A autora reflete sobre as possíveis contribuições do 

ensino a distância na perspectiva de uma aprendizagem aberta e dentro de 

um conceito de educação ao longo da vida, integrada aos locais de 

trabalho e às expectativas e necessidades dos indivíduos. Portanto, é a 

partir desse olhar que entendemos o EaD como eixo ativador para a 

construção de novos conhecimentos no fórum educacional. 

Com a organização da obra Educação a distância: construindo 

significados, Preti, (2000) sugere que há um contraponto crítico das 

tendências dominantes no EaD, entre as quais é destacada a capacidade 

que o aluno aprendiz tem de partilhar conhecimentos e tornar-se sujeito de 

sua formação. 
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Dentro da vertente do ensino a distância, que utiliza como ambiente 

de aprendizagem o fórum educacional, há a incorporação do ser sujeito em 

uma formação que reflete e desenvolve novas possibilidades no agir como 

cursista, tendo como guia os recursos tecnológicos postos à mão para que 

aconteça a aprendizagem.   

As transformações ocorridas no ensino e a possibilidade de 

discussão das relações com uma aprendizagem que não se limita ao que 

se passa em salas de aula presenciais, mas adere ao uso das 

telecomunicações e do computador, pela existência da internet, Neskie 

(2000), na obra Educação a distância: a tecnologia da esperança, aponta 

que há uma linha de ação que aproxima teoria e prática na vivência de 

uma reflexão para a construção dos saberes coletivos, traço importante 

para cursistas em sua interação com o material postado no ambiente 

virtual. Entendemos, como o referido autor, que o ensino a distância já é 

uma realidade, haja vista que essa modalidade se junta à convicção 

universal de que a aprendizagem é para toda a vida, como foi enunciado 

por Belloni (2001) – ou deve ser um conhecimento construído na vida e 

para a vida, para um constante integrar do ser humano à sociedade como 

sujeito pensante e capaz de aprender a aprender cada vez mais. 

          Moran, Masstto e Behrens (2000) nos apresentam, como resultado 

de seus estudos, o livro Novas tecnologias e mediação pedagógica, no 

qual afirmam que os investimentos feitos nas novas tecnologias 

telemáticas de alta velocidade existem com a função de conectar alunos e 



83 
 

tutores no ensino presencial e a distância, o que não deixa de ser verdade, 

pois há expectativas de que essas novas tecnologias tragam soluções 

rápidas para mudar a educação. Nesse aspecto, já percebemos que os 

investimentos nesse processo de ensino e aprendizagem têm aprofundado 

e transformado o desenvolvimento educacional, tanto nas escolas quanto 

nas universidades.  

Uma pesquisa básica e aplicada ao desenvolvimento das teorias da 

aprendizagem e sua execução em redes telemáticas é apresentada por 

Neves e Cunha Filho (2000), no Projeto Virtus: educação e 

interdisciplinaridade no ciberespaço. Nesse estudo, percebemos que já 

existe uma preocupação maior dos autores quanto ao planejamento de 

arquiteturas, à criação e à administração dos ambientes virtuais de 

aprendizagem numa pesquisa de comportamento e, ainda, quanto aos 

resultados alcançados pelos agentes de aprendizagem com o uso de 

estratégias e recursos nas interações via internet. 

O Guia brasileiro de educação a distância 2002/2003, de Maia 

(2003) é uma obra de referência no EaD, pois  traz um mapeamento das 

atividades desse ensino no Brasil. A autora tece comentários sobre os 

desafios para os cursos de graduação e as experiências das redes de 

universidades virtuais com consórcios presentes na atualidade em 

instituições federais e particulares de ensino, como acontece na UERN. O 

processo de aprendizagem e os indicadores de qualidade dos portais 

educacionais vêm ilustrar o acesso rápido aos links nos ambientes virtuais, 
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como uma proposta inovadora para os que têm interesse em estudos 

nessa área em particular. 

A educação na era da internet, de Lucena e Fuks (2001), expõe a 

experiência dos trabalhos realizados no Laboratório de Engenharia de 

Software da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro - PUC e 

reflete sobre como os alunos podem ser cada vez mais autodirigidos e os 

tutores cada vez mais participantes e capazes de aproveitar ao máximo as 

tecnologias disponíveis para a construção do conhecimento a distância 

dentro do processo educacional. 

A temática da educação no ciberespaço é desenvolvida por Silva 

(2001), no livro Sala de aula interativa. Nessa obra, o autor toma o termo 

"interatividade" e ressalta que, como acontece com todas as palavras em 

uso na atualidade, ele coloca em risco a operacionalidade do conceito e 

seu potencial de exprimir fenômenos precisos e verdadeiros. O autor faz 

um exame apurado e extensivo do conceito de interatividade em Língua 

Portuguesa, examinando as formulações mais importantes do problema, 

para sistematizar e extrair de sua compreensão a síntese da interação.  

Em Tecnologias do conhecimento: os desafios da educação, 

Dowbor (2001) destaca que  as novas tecnologias do conhecimento abrem 

um leque de oportunidades para o ensino a distância, mas também de 

desafios. Essas tecnologias constituem, em seu conjunto, um fator de 

transformação do espaço da sala de aula tradicional, da unidade escolar 

centrada em si mesma, das próprias formas burocráticas de organização 
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da educação num espaço virtual com laboratórios montados para a 

interação online. Segundo o autor, uma coisa é acrescentar um laboratório 

de informática às nossas escolas, outra coisa é responder aos desafios da 

conectividade científica global que emerge das novas formas de 

organização do conhecimento.   

Em comemoração aos trinta anos de tecnologia na renovação 

educacional, Lobo Neto (2001) organizou a publicação do livro Educação a 

distância: referências e trajetórias, reunindo uma série de textos provindos 

de debates, relatos de experiência, palestras e reflexões dos seminários da 

Associação Brasileira de Tecnologias Educacional – ABT, que realizou, no 

ano de 2012, seu 44º Seminário, no intuito de discutir as tecnologias e as 

humanidades, na perspectiva de uma educação para a sustentabilidade no 

século XXI. 

Com o livro Didática do ensino a distância, Peters (2001) apresenta 

diferentes experiências internacionais de ensino, nas modalidades 

presencial ou a distância e o estágio da discussão do EaD em diferentes 

concepções pedagógicas. São analisados conceitos educacionais, 

características do aprendiz adulto, a tradição da cientificidade dos 

currículos e os conteúdos organizados a partir dos modelos pedagógicos e 

epistemológicos para essa modalidade de ensino. O EaD é mostrado como 

um ensino de segunda geração, decorrente da evolução do ensino 

presencial e do uso das tecnologias da comunicação na educação, e se 

examina o ensino a distância pelo autoestudo, no uso do computador, com 
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o auxílio de softwares apropriados à interatividade, o que vem sendo 

proposto na atualidade para os fóruns educacionais de aprendizagem via 

web.   

         As contribuições para o EaD continuam com a publicação de 

 Educação a distância: temas para o debate de uma nova agenda 

educativa, escrito por Litwin (2001), da Universidade de Buenos Aires. A 

autora examina os aspectos centrais da educação a distância, na ótica da 

gestão dos projetos de educação a distância, do trabalho no âmbito desses 

projetos e a produção de materiais, bem como o papel dos tutores, as 

possibilidades criadas pelas novas tecnologias para uma aprendizagem 

nas salas de aula virtuais, o que se reproduz num conhecimento adquirido 

para toda a vida. 

Outra série de artigos referentes ao EaD é reunida, no livro 

Educação a distância: fundamentos e práticas, elaborado por Moraes 

(2002), que aborda diferentes perspectivas de implantação de mudanças 

na escola. A referida autora apresenta trabalhos calcados na realidade da 

escola pública, os quais se valem de recursos visando a auxiliar 

professores da educação básica a introduzir a telemática na prática 

pedagógica, de modo crítico, criativo e de forma autônoma. Moraes (2002) 

ressalta, ainda, que as pesquisas realizadas em universidades brasileiras 

sinalizam que as novas tecnologias digitais podem constituir-se em 

ferramentas importantes para a criação e o desenvolvimento de novos 

espaços de aprendizagem, de novas formas de representação da 
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realidade, para a ampliação dos modos cooperativos de produção do 

conhecimento e maior incentivo a eles. 

Os artigos abordam fundamentos e resultados de pesquisas 

inovadoras realizadas em centros de excelência do Brasil, da Argentina e 

de Costa Rica, reconhecidos internacionalmente pela qualidade de suas 

produções científicas nos campos da informática e de educação. Os temas 

tratados incluem o questionamento do paradigma tradicional que 

fundamenta os cursos de educação a distância; a formação docente para o 

uso competente de suas ferramentas; experiências inovadoras e estudos 

de caso relacionados ao uso dessas novas tecnologias.  

A obra Educação a distância: uma possibilidade na educação 

profissional básica, de Scremin ( 2002) configura-se como um estudo de 

caso sobre o EaD, mostrando esta modalidade de ensino como agente 

democratizador frente às limitações dos sistemas presenciais.  

O livro Educação a distância via internet, organizado por Valente,  

Prado e  Almeida (2003), parte das muitas questões sobre a formação de 

professores por intermédio do EaD, via internet. Apresenta uma série de 

posicionamentos sobre a temática, sua abordagem pedagógica, o 

ambiente de aprendizagem virtual usado no curso de especialização em 

Desenvolvimento de Projetos Pedagógicos com o uso das novas 

tecnologias, trazendo uma descrição do e-Proinfo e comentários sobre o 

sentido de estar junto virtualmente. Os autores conduzem a discussão com 

o propósito de verificar como professores e alunos interagem no redesenho 
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de uma estratégia para a formação a distância no espaço digital e a 

superação dos desafios iniciais do contato com as ferramentas do curso, 

os quais são muito comuns na fase inicial de toda atividade e na relação 

com os novos modelos de aprendizagem.  

Medeiros e Faria (2003) no livro Educação a distância: cartografias 

pulsantes em movimento, refletiram sobre a temática de como lidar com os 

desafios da socialização da informação e da comunicação em espaços 

plenos de aprendizagem nos ambientes virtuais, o que cria uma série de 

mudanças concretas pelas quais passam os profissionais ao 

desenvolverem a teoria e a prática no EaD.   

A obra Educação online: teorias, práticas, legislação e formação 

corporativa, organizada por Silva e publicada em 2003, reúne artigos de 54 

autores brasileiros, em 37 capítulos, procurando responder às questões 

que emergem dessa modalidade educacional, com subsídios para a gestão 

do conhecimento em universidades corporativas, em cursos online e em 

outros ambientes da cibercultura, a partir da comunicação e da 

colaboração entre os que aprendem em rede.   

           Linguagens e interatividade na educação a distância foi organizado 

por Fiorentini e Moraes (2003), com o objetivo de dar suporte aos tutores, 

orientadores acadêmicos, gestores educacionais e estudantes de diversas 

áreas do conhecimento, profissionais, esses, das tecnologias educacionais, 

que se dedicam a compreender como a interatividade contribui para definir 

as concepções dos textos didáticos escritos, do hipertexto e dos programas 
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de televisão e vídeo, de modo que possam empregá-los em seus limites 

mais satisfatórios no EaD, para uma aprendizagem significativa. Tais 

limites traduzem em todos poderem ser produtores e consumidores de 

informação, com a possibilidade de escolhas, de interação, o que liberta o 

cursista de espaços e tempos rígidos, previsíveis, determinados, 

reproduzidos em plataformas digitais. 

 O livro Educação a distância: uma articulação entre a teoria e a 

prática de Franco e Giusta (2003) constitui-se de uma coletânea de textos 

resultantes da experiência de EaD na PUC-Minas Virtual, mostrando a 

tendência de crescimento desse tipo de ensino para uma maior autonomia 

do cursista. Aborda a temática educação a distância na perspectiva da 

formação do profissional da área, o qual se preocupa em buscar uma 

dinâmica para o trabalho educativo com esse tipo de ensino, que vem se 

desenvolvendo constantemente com a aceleração do tempo virtual. 

           A obra Educação a distância: análise dos parâmetros legais e 

normativos, organizada por Fragale Filho (2003) é uma produção 

significativa, que reúne a legislação sobre educação a distância, discutindo 

criticamente a partir de questões atuais de ensino.  O autor sistematiza e 

avalia as implicações da legislação referente ao ensino a distância, no 

Brasil, além de apresentar um estudo sobre as formas de relacionamento 

entre os diferentes sistemas e seu impacto frente ao conceito de 

territorialidade. Analisa, também, o contexto tecnológico e normativo do 
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EaD nas universidades, mais especificamente nos cursos de graduação, 

que vêm sendo oferecidos sistematicamente em todo o território nacional.   

           Porto (2003), na obra Redes em construção: meios de comunicação 

e práticas pedagógicas concentra a produção apresentada nos seminários 

de educação e comunicação realizados na Universidade Federal de 

Pelotas. Destaca a transformação dos sujeitos escolares num mundo 

permeado por mídias tecnológicas, que só terão sentido se propiciarem 

aos alunos uma reflexão mais ampla sobre a realidade, conduzindo-os a 

uma aprendizagem significativa.  

            Através da obra Cooperação e aprendizagem on-line, Campos et al 

(2003) buscam esclarecer e informar sobre os benefícios e procedimentos 

do ensino a distância na contemporaneidade, reafirmando sua importância 

no sistema de ensino atual, em especial, no que se refere à entrada nos 

cursos de graduação, nas diversas instituições de ensino, para aqueles 

que durante a semana não podem frequentar as atividades de ensino 

presencial e se conectam via net. 

Ainda em relação ao EaD, Kenski (2003), pesquisadora do CnPq, 

publica uma coletânea de artigos, todos resultantes de palestras proferidas 

nos principais congressos educacionais realizados no Brasil, nos últimos 

anos, intitulada Tecnologias e ensino presencial e a distância, com o 

objetivo de analisar as alterações na atuação docente, decorrentes do uso 

mais intenso das novas tecnologias digitais de comunicação e informação, 

com os profissionais tendo vivido grandes transformações nas práticas de 
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ensino e de pesquisa. Seja no ensino presencial, realizado com a presença 

física dos alunos em salas de aulas concretas ou no ensino a distância, 

mediado pelas possibilidades tecnológicas mais avançadas, os envolvidos 

buscam novas maneiras de agir na interação online. A autora mostra que 

professores e alunos vivem diariamente o desafio das mudanças nas 

regras de convivência e nas formas de acesso às informações e participam 

de um aprendizado no sentido de romper com as práticas rotineiras e com 

os limites físicos da sala de aula e ir além, na busca de uma educação de 

qualidade. 

A publicação Educação a distância: uma nova concepção de 

aprendizagem e interatividade, Alves e Nova (2003), discutem os rumos 

que a educação vem tomando em uma sociedade cada vez mais 

interconectada por redes de tecnologia digital e mostram que as interações 

entre diferentes sujeitos educacionais ampliaram-se significativamente 

através da mídia e trazem uma nova forma de ensinar e de aprender na 

interatividade.  

Com a temática EaD.br: experiências inovadoras em educação a 

distância no Brasil: reflexões atuais em tempo real,  Maia (2003), faz um 

balanço da experiência dos projetos em EaD e a  situa historicamente, 

apontando como surgiram e como estão hoje esses projetos.  Além disso, 

mostra que a maioria das instituições começou com propostas  

razoavelmente pequenas, humildes, embora ambiciosas, e foram bem-
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sucedidas. A permanência dos projetos foi pioneira no Brasil e confere aval 

significativo ao ensino a distância. 

Em 2005, o livro Aprendizagem em ambientes virtuais: 

compartilhando ideias e construindo cenários, organizado por Valentini e 

Soares, é lançado para tratar, mais uma vez, da temática do ciberespaço 

como terceiro elemento na relação tutor-aluno na comunidade de 

aprendizagem em EaD, o que vem ressaltar a importância de abrir um 

novo caminho para a pesquisa na área de ensino, sobretudo no que diz 

respeito ao uso das novas tecnologias de aprendizagem a distância.  

A obra Interação mediada por computador – comunicação, 

cibercultura, cognição, de Primo (2007), tem sua primeira edição lançada, 

onde o autor apresenta a interação mediada pelos meios tradicionais, 

como TV interativa, computador, numa perspectiva sistêmica, como 

problema, defendendo uma interação humana, que requer 

interdependência, reciprocidade e um determinado contexto. A obra trata 

do potencial reativo da interação, da inteligência artificial e das máquinas 

como recursos de aprendizagem, reforçando o papel das emoções reativas 

humanas frente aos conflitos e a cooperação nas interações mediadas por 

computador. 

Educação a distância: uma visão integrada, organizado por Moore e 

Kearsley (2008) mostra no primeiro capítulo, que a tecnologia constitui-se 

no veículo para comunicar mensagens e é representada em mídias, as 

quais podem ser um texto (que aparece de diferentes formas, com 
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diferentes tipos de imagens) ou sons (transmitidos com ou sem imagens), 

com seus diferentes dispositivos. 

Para os autores, o ensino a distância é uma causa e um resultado 

de mudanças significativas em nossa compreensão de como ele deveria 

ser organizado. Significa, por assim dizer, que as pessoas estão obtendo 

mais facilmente acesso a melhores recursos de aprendizagem, o que 

permite a um grande número de pessoas novas oportunidades de 

aprender.  

Como dizem os autores, os sistemas de aprendizado integrados 

proporcionam os benefícios das comunicações síncronas e assíncronas 

em uma plataforma, e ainda dão acesso a um grande arquivo de materiais 

na web. Esse tipo de arquivo pode ser acessado - via fórum de discussão - 

o que permite aos alunos e aos tutores interagirem, enviando e lendo 

mensagens, com a flexibilidade de que cada um dispõe em relação a 

quando fazê-lo. 

Os procedimentos de seleção da mídia para o EaD requerem a 

introdução do uso de tecnologias mais dinâmicas e interativas e o primeiro 

procedimento para isso é identificar:  

 

 os atributos das mídias;  
 as características dos alunos;  
 o ambiente de aprendizado;  
 os fatores econômicos ou organizacionais;  
 a natureza do aprendizado envolvido, o ponto de partida 

para essa escolha, sua utilidade;  
 os fatores referentes ao acesso aos meios de aprendizagem 

para os alunos; 
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 os custos;  
 os temas e funções de ensino;  
 a interação;  
 a organização;  
  a velocidade das mídias. 

 

O trabalho organizado por Marquesi et al (2008), intitulado 

Interações virtuais: perspectivas para o ensino de Língua Portuguesa a 

distância, traz uma discussão geral sobre a aplicabilidade da tecnologia e a 

utilização da internet para o desenvolvimento das atividades de ensino. 

Nele reitera-se a importância de a escola aproveitar as inovações 

tecnológicas para modernizar a prática no processo de ensino 

aprendizagem num mundo dinâmico e globalizado, reforçando o potencial 

dos recursos virtuais para a construção de significados, o que sempre é 

esperado numa educação de qualidade. 

Em Novas tecnologias em sala de aula: (re)construindo conceitos e 

práticas, Soto et al (2008), temos uma discussão sobre ensinar como 

línguas com o uso de computadores, que se conectam para um aprender a 

aprender a distância, sem abandonar os recursos pedagógicos 

convencionais, que não devem ser abandonados, mas somados à pratica 

educativa, para um maior desempenho dos envolvidos no processo de 

ensinar a aprender, que  passa por um letramento.  

Letramentos na web: gêneros, interação e ensino, é uma obra 

organizada por Araújo e Dieb (2009), que reúne artigos sobre o panorama 

do letramento digital no Brasil, as interações e possibilidades de gêneros 
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como e-mail e blog para o ensino via web e a leitura de hipertextos entre 

textos, dentro do universo digital. Suscita reflexão sobre letramentos e o 

uso da tecnologia em contextos educacionais, tanto em língua materna 

quanto em língua estrangeira, ajudando-nos a entender melhor o mundo 

digital e a pensar formas de realmente incorporá-lo ao universo 

educacional do qual ele precisa fazer parte e para o qual ele tem muito a 

contribuir.  

Em A era do hipertexto: linguagem e tecnologia, Xavier (2009), 

aponta-nos reflexões sobre a revolução digital, trazendo a caracterização 

do hipertexto e da pós-modernidade. Discute as concepções de texto e 

interação com os modos de enunciação e linguagem digital, evidenciando a 

vantagem da intertextualidade por meio dos links no processo de 

navegação com função dêitica, coesiva, cognitiva e interacional. 

 A referida obra concebe a língua como um jogo de atividades 

verbais, interacionais, relacionadas entre si. Muito mais que mero 

instrumento de expressividade das intenções e dos desejos dos usuários, a 

língua é meio de comunicação e transmissão de conhecimento entre 

sujeitos no processo interativo do EaD. É uma ferramenta de interação, 

que produz ações verbais realizadas por agentes comunicativos que se 

fazem presentes, discutindo conteúdos postados no fórum digital. O 

usuário da língua, dentro do processo interativo, segundo Xavier (2009, 

p.108-118) distribui informações, de acordo com os conteúdos postados e 
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intervém nas discussões a depender de suas necessidades e seus 

interesses, com um caráter exploratório.  

Nesta perspectiva construtiva, que exige do usuário capacidade e 

iniciativa para agir sobre os conteúdos propostos, verifica-se a necessidade 

de um questionar-se diante dos textos para, assim, navegar de forma 

crítica, construindo novos conhecimentos em interação com os outros 

usuários.  

O texto organiza-se e constrói-se na medida em que ocorre a 

colaboração dos diferentes parceiros virtuais, localizados em diferentes 

setores, na elaboração dos saberes partilhados e interpostos, posto que 

são condicionados aos modos de enunciação no tempo e no espaço 

virtual, integrando as comunidades discursivas. Assim, é olhando para 

essas comunidades que Biasi-Rodrigues et al (2009) trazem um diálogo 

com John Swales, reunindo pesquisas sobre as concepções de gênero em 

diferentes contextos sociais. Cada gênero é analisado de acordo com sua 

função – resumo, resenha, editorial, depoimento –, observando-se também 

o tratamento dado às práticas discursivas jurídicas. As autoras 

acrescentam que a tecnologia da informação amplia a rede de 

possibilidades de intercomunicação global, o que é reforçado no uso do 

hipertexto, criando diferentes formas de documentos que não se 

concretizam fisicamente no papel.  

Percebemos, nos autores citados, pontos comuns no que se 

referem ao ensino concebido numa perspectiva aberta e ao longo da vida, 
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de forma que o indivíduo passe a agregar conhecimento e se transforme 

em sujeito da própria aprendizagem. Por isso, torna-se fundamental ao 

aluno aproximar a teoria da prática, tirando proveito das novas tecnologias 

para, assim, autodirigir-se e, dentro de sua vivência pessoal, transpor a 

sala de aula, na busca constante de novos saberes. Estes conhecimentos 

passarão a ser construídos na conectividade, que exige do aprendiz adulto 

novas formas de organizar seus estudos, as quais devem ser 

implementadas pelas atividades propostas pelo ensino a distância, já 

massificado pelo uso do computador e renovado, a cada dia, pelas novas 

tecnologias educacionais, num contexto de transformações sociais e 

culturais reforçadas na interatividade. 

Concordamos com essa perspectiva de mudança no EaD, que vem 

trazer soluções rápidas para que a educação de qualidade seja integrada, 

como eixo ativador e democratizador das limitações dos sistemas 

presenciais atuais com uma tecnologia dinâmica e interativa, para que 

diferentes sujeitos ampliem seus conhecimentos em conformidade com as 

mídias, bem como por fóruns educacionais de aprendizagem, o que será 

descrito no item seguinte para, logo após, ressaltarmos as diversas 

concepções e funções do tutor, por sua relevância no desenvolvimento 

desta pesquisa. 
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3.5 O FÓRUM EM SEUS ASPECTOS GERAIS 

 

O fórum é uma página da web que permite a diferentes pessoas 

entrarem em comunicação, sendo composto, geralmente, por diferentes 

fios de discussão, correspondendo cada um a um intercâmbio sobre 

determinado tema. Nesse ambiente, as pessoas com interesse em 

determinado assunto conectam-se para discuti-lo e trocar informações, 

através de mensagens organizadas na forma de discussão. O cursista 

acessa o ambiente, utilizando sua senha e seu login, conforme 

apresentamos na figura 7, a seguir: 

                  
     Figura 7 – Acesso ao ambiente com  senha 

                
      Fonte: http://www.eproinfo.mec.gov.br 
 
 
Clicar depois na opção “aluno” e, em seguida, o cursista pode entrar 

no menu turma, como se verifica nas figuras 8, acessando o sistema como 

aluno e na figura 9, acessa a turma: 
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                      Figura 8 – Acesso como aluno  

 
                       

 
 
                 Figura 9 – Acesso à turma  

 
 

 

Para participar do fórum, o cursista coloca o mouse sobre a opção 

“interação”, na qual aparecem diversas opções, clica em “fórum” e no título 

da discussão da qual quer participar. Em seguida, abre-se uma tela com 

todas as discussões realizadas, segundo temática específica do curso. 

O cursista deve ler a mensagem completa, responder à pergunta 

posta ou comentar algum texto já enviado, clicando no título da mensagem. 

Fonte: http://www.eproinfo.mec.gov.br 

Fonte: http://www.eproinfo.mec.gov.br 
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Desse modo, ele preenche os campos da tela “resposta” e clica no botão 

enviar. A discussão é iniciada quando o cursista acessa o sistema, dando 

sua opinião, que fica visível para todos os participantes, permitindo, assim, 

que os outros membros respondam à questão inicial, fazendo seus 

comentários, simultaneamente.  

   
                        Figura 10 -  Acesso ao sistema 

 

 

Diante da disponibilidade dos comentários em tela, o participante lê 

não só sua opinião, mas também a de outros colegas, discutindo o 

assunto, de maneira que os espaços sejam ocupados pela interação, como 

podemos observar na figura 11, abaixo: 

 

      Figura 11 – Acesso para a interação 

 

Fonte: http://www.eproinfo.mec.gov.br 

Fonte: http://www.eproinfo.mec.gov.br
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Para melhor organização dos fóruns, há uma divisão em categorias 

e cada categoria é posta em uma sala onde ocorrem as discussões. Para 

que a credibilidade das informações não seja prejudicada existe um 

moderador do fórum, que pode deletar as mensagens e punir os mal-

intencionados.  

É o tutor quem abre o fórum, mas, em alguns casos, permite-se aos 

alunos que acrescentem novos tópicos de discussão. Quem quiser pode ler 

as participações anteriores e pode expor o que pensa sobre o assunto, 

concordando ou discordando.  

 Na participação do fórum (responder e postar mensagens), o 

cursista ou o tutor clica no ícone desejado. Em seguida, no tópico de 

discussão e, depois, em “responder” (localizado nas caixas das mensagens 

postadas). A partir disso, aparecerá uma tela, na qual deve ser digitada a 

mensagem. Depois de redigir o texto, o cursista ou o tutor clica em “enviar 

mensagem ao fórum”. Depois de efetuado o envio, ele terá um tempo para 

editar (fazer alterações) ou apagar a mensagem enviada. 

Com o propósito de abrir um novo tópico de discussão em um 

fórum, o cursista clica no ícone desejado e depois em “acrescentar um 

novo tópico de discussão”. Assim, ao abrir-se a tela, redige o título do novo 

tópico e a mensagem e, em seguida, clica em “enviar mensagem ao 

fórum”, conforme quadro abaixo: 

 

 

 

 



102 
 

        Quadro 9 - Texto de abertura do fórum 

 
              Fonte: Módulo Material impresso do Programa Mídias na Educação 

 

Dessa forma, o fórum é uma ferramenta de interação, em que 

tutores postam mensagens ou realizam discussão sobre determinado 

tópico, das quais os cursistas devem participar ativamente. Ressaltamos, 

também, que há fóruns de apresentação e boas-vindas, de dúvidas, de 

notícias e fóruns para debates de aprofundamento sobre temas específicos 

de disciplinas, entre outros. O fórum possibilita, ainda, a inserção de 

imagens e de documentos. Nele, os cursistas podem participar de uma 

discussão aberta e de longa duração, propor novas discussões e contribuir 

para uma aprendizagem significativa. 

Pensando na contribuição para a aprendizagem, Lopes (2007, p. 

401) ressalta que a utilização do fórum como ferramenta para ensinar e 

aprender exige que o tutor atribua sentido pedagógico a ele e que se volte 

para a construção do diálogo e da descoberta de novos saberes. O autor 

refere-se ao fórum como espaço de intersubjetividade, pois permite 
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processos de ensinar e aprender no horizonte de reconstrução, com 

qualidade formal e política.  

Em relação ao fórum virtual de aprendizagem, o estudioso citado 

define-o como o espaço em potencial em que os sujeitos aprendizes, 

orientados por um mediador ou grupo qualificado, realizam mediações 

intersubjetivas, podendo partir do diálogo com as teorias, conceitos, 

problemas, experiências individuais, de um tema ou questão geradora, com 

vistas ao desenvolvimento de um processo e de resultado específico de 

aprendizagem e construção do conhecimento em um dado contexto 

histórico e social. (LOPES, 2007, p. 402). 

Segundo o Programa de Formação Continuada Mídias na 

Educação, o fórum é um tipo de ferramenta assíncrona, possibilitando, 

assim, o registro e a comunicação de significados, de modo que as 

mensagens emitidas e recebidas, como também a recepção sejam lidas e 

comentadas, favorecendo a interação e a participação de todos os sujeitos 

do processo, o que inclui os cursistas, assim como o tutor. 

 

3.5.1 Do fórum educacional ao e-fórum 

 

Os ambientes virtuais de aprendizagem, como o e-fórum, têm a 

finalidade de estimular a construção do conhecimento e transformar as 

práticas pedagógicas pelos processos de interação, de forma a permitir 

uma discussão aberta e de longa duração, na troca de mensagens ou de 
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conteúdos de disciplinas ou dos mais diferentes assuntos, que podem ser 

visualizados e aprofundados nas salas de aula virtuais via computador.  

O fórum, segundo Lopes (2007, p. 404), é utilizado como ferramenta 

para um ensinar e aprender que exige do tutor uma disponibilidade ao 

diálogo e à pesquisa para a reconstrução de saberes e essa reconstrução 

se dá na interação entre os alunos na postagem das observações dos 

conteúdos, nas releituras e nas discussões, numa visão crítica e cada vez 

mais construtiva. 

Nesse espaço de interação, os sujeitos que aprendem são 

orientados por um tutor, que realiza mediações através de uma teoria, um 

diálogo, conceitos ou temas problematizadores postados, mobilizando 

questões para o desenvolvimento de práticas educativas com vistas a uma 

aprendizagem significativa, a qual, na perspectiva Ausubel contida no 

estudo de Moreira e Masini (1982, p. 58), é o mecanismo humano para 

adquirir e armazenar uma vasta quantidade de ideias e informações 

representadas em qualquer campo de conhecimento.  

Dentro da estrutura do e-fórum, percebemos a construção do 

conhecimento, que se dá na postagem das respostas aos conteúdos pelo 

cursista e isso se modifica pela aquisição de novos significados, no 

processo de interação por outros cursistas nesse espaço virtual. O cursista  

apropria-se do conhecimento construído e os participantes criam uma rede 

de significados lógicos, que se transformam por ocasião da internalização 

das informações. Aprende-se, portanto, de maneira significativa no EaD, 
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reconstruindo-se significados nas trocas de saberes no ambiente de 

aprendizagem, pela interação, pela troca de informações, de forma que 

esses saberes se estruturam e se modificam como um todo na proposta 

desse contexto educativo. 

É no fórum que o tutor disponibiliza os textos para que os cursistas 

discutam, argumentem e tirem suas dúvidas, dinamizando o espaço do 

saber a ser construído por meio de um debate crítico e construtivo, em que 

todos os sujeitos passem a fazer parte do processo de ensino 

aprendizagem. 

Em Belloni (2006, p. 58), vemos que a interação diz respeito a uma 

ação recíproca entre vários atores sociais, sendo um fator determinante 

para a aprendizagem no EaD, o que ocorre de maneira sistemática no 

fórum educacional, que, segundo Xavier e Santos (2005, p. 31), representa 

um gênero, reestruturado em um suporte, que possibilita a discussão de 

temas escolhidos estrategicamente para que os cursistas postem suas 

opiniões e realizem um debate. 

No espaço denominado e-fórum, o conhecimento se constrói 

socialmente, pela troca recíproca de ideias entre os participantes, na 

extensão de uma sala de aula virtual. Os cursistas postam suas 

ideias/respostas e encaminham mensagens numa relação de interação 

para a produção de conhecimentos.  O e-fórum colabora para que essas 

ideias ampliem os conceitos e gerem um encadeamento de discussões a 

partir das respostas dos participantes, que podem estar ou não de acordo 
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ou não com as opiniões dos outros cursistas, numa teia dialógica 

mediatizada pelo computador, com suas marcas de oralidade, o que se 

observa claramente na proposta que vem sendo analisada.  

De acordo com Paiva (2007, p. 144-164), o fórum é um gênero que 

emerge do desenvolvimento das tecnologias de comunicação e dá suporte 

às comunidades discursivas educacionais com um interesse comum de 

aprender a aprender, numa troca coletiva de mensagens, em que os 

participantes recebem e trocam informações sobre diferentes assuntos, 

possibilitando a construção de novos saberes. Esses saberes se 

reconstroem a cada nova mensagem postada e, dessa forma, se aprende 

coletivamente. 

O pressuposto do aprender de forma coletiva no e-fórum é a 

interação, que aproxima os cursistas, os tutores e os conteúdos de estudo, 

numa linguagem que mantém as relações interpessoais na produção de 

sentidos para uma atividade desenvolvida no EaD.  

Em Crescitelli, Geraldini e Quevedo (2008), encontramos uma 

referência ao fórum educacional como um novo gênero, que faz parte de 

um domínio discursivo, provindo da observação sistemática de práticas 

interacionais desenvolvidas no contexto digital, para a compreensão de 

como a interação se processa e de como ocorre a construção do 

conhecimento. 

Em relação ao que está sendo estudado, pode-se entender a 

construção do conhecimento a partir do modo como cada cursista 
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apreende as informações postadas para, assim, modificar o já dito e 

atribuir-lhe significados por interpretações pessoais, resguardando a ideia 

original do conteúdo estabelecido, que se abre à crítica e a uma 

reconstrução constante daquilo que está sendo posto pelo tutor e 

reverberado no processo de aprendizagem do cursista. 

 

3.5.2 O ambiente de textualização  

 

O ambiente do fórum usa a interatividade para a apreensão de 

conhecimentos, envolve diversos componentes, como aprendizagem, 

ensino, linguagem, comunicação, discurso e gerenciamento, além de toda 

a parte editorial para que tudo ocorra de forma organizada, a partir do 

desenho dos cursos. Este ambiente virtual abandona a ideia do saber 

individual e perpetua a noção de socialização do conhecimento pela 

interação por meios eletrônicos.  

É nessa proposta que são desenvolvidas as atividades da 

universidade, foco de nossa pesquisa, situada no âmbito da Linguística 

Aplicada, pois como já dissemos anteriormente, trata de questões que 

dizem respeito ao processo de ensino e aprendizagem. Assim sendo, 

consideramos importante apresentar aportes teóricos sobre a interação, 

por entendermos que o ensino a distância firma-se na relação interpessoal 

entre tutores e cursistas, pois é a partir dessas situações interacionais que 

se dá a construção de diálogos e textos, nos quais ocorre a organização 
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dos conteúdos propostos em cada módulo do curso. Além disso, achamos 

oportuno trazer a revisão da concepção de texto com base nas pesquisas 

existentes para uma melhor apropriação do objeto estudado, que está 

pautado no ambiente de retextualização do fórum de discussão e delineado 

nas práticas pedagógicas veiculadas no ensino a distância.  

 

3.5.3 A interação no ambiente virtual 

 

As pesquisas sobre a interação humana têm como veículo a 

comunicação entre as pessoas, tendo em vista que comunicar é uma 

condição sine qua non da vida e da ordem social. Desse modo, a análise 

de fenômenos que envolvem a interação permite-nos mostrar o que 

acontece quando os indivíduos se comunicam face a face, ou seja, 

dialogam. 

A esse respeito, Hudelot (1980, p. 66) entende que um diálogo não 

pode ser considerado apenas como o somatório das trocas verbais, mas 

“antes como uma combinação de sequências discursivas cujos efeitos de 

continuidade estão ligados ao conteúdo e/ou às atitudes dos 

interlocutores”. Em concordância com este autor, Azevedo (1997, p. 20) 

afirma que o processo de interação verbal, além de abranger os aspectos 

linguísticos, paralinguísticos e suprassegmentais, envolve:  

 

a situação em que os participantes estão inseridos, as influências 
sociais, bem como as relações que se estabelecem entre o falante e 
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o ouvinte num espaço discursivo em que cada um assume o papel 
no curso da interação.  

 

Nesse sentido, entendermos, ainda, que estes papéis só têm 

significação no âmbito das relações interpessoais, onde o comportamento 

linguístico de um influencia o do outro.  

Para Watzlawick et al (1993), a ocupação destes lugares discursivos 

são objetos permanentes de negociações entre os interlocutores que se 

utilizam das mais diversas estratégias para manterem o fluxo 

conversacional, sendo, justamente, nessas trocas de lugares que são 

percebidos os papéis que os participantes assumem na interação. Daí, 

concebermos a interação como um processo dinâmico do qual decorre as 

relações que se estabelecem entre os interlocutores no conjunto dos atos 

comunicativos realizados em evento interativo como acontece no ambiente 

do fórum educacional.  

É preciso esclarecer que o ambiente do fórum não se configura como 

uma interação face a face entre cursistas e tutor ou entre cursistas, 

contudo admitimos que nele ocorre uma comunicação nos moldes de uma 

conversação. 

Alguns autores apontam a importância da relação interpessoal na 

construção do diálogo, Dentre eles, Hudelot (1988) enfatiza que a 

organização do conteúdo também se encontra intrinsecamente ligada às 

relações interativas. Dessa forma compreendemos que nas trocas de 

interlocutores ocorrem as mudanças de lugares discursivos e nelas os 
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participantes (tutor ou cursistas) podem repetir, corrigir, opor-se, perguntar, 

comentar, responder, replicar, etc. em função dos conteúdos veiculados 

em cada evento do fórum. Por sua vez, Bakhtin (1992) assevera que as 

réplicas estão ligadas umas às outras, expressando a posição do 

interlocutor. Portanto, na relação interativa, as falas dos participantes 

encadeiam-se na construção do texto produzido no ato comunicativo.  

Se considerarmos que no fórum há um diálogo entre os participantes, 

ressaltamos como François et al (1984, p. 124) que nele ocorre a 

veiculação de determinados “conteúdos que se tornam o elemento 

organizador”, tanto do processo interativo quanto da construção dos textos.   

Enfim, entendemos que no ambiente do fórum a interação entre os 

participantes assume um papel significativo no processo de ensino e 

aprendizagem, pois como afirma Matêncio (2001) a participação dos 

interlocutores, o conhecimento compartilhado nas discussões são 

relevantes para que aconteça o aprendizado.  

As interações ocorridas no processo de aprendizagem do ensino a 

distância possibilitam o desenvolvimento de um meio crítico no qual os 

cursistas têm a iniciativa de elaborar suas ideias, organizar questões, usar 

a linguagem para construir seu pensamento, melhorando suas habilidades 

comunicativas e interativas gradativamente. 

Na verdade, ao se trabalhar com a interação é possível ocorrer a 

cooperação entre os grupos, e, no espaço do fórum, todos se envolvem e 

mantêm uma comunicação interativa, de forma que haja um estímulo ao 
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entendimento das atividades propostas pelo tutor. No fórum, há uma ação 

de um para com os outros, no sentido da interação, em que há aquele que 

produz e o que recebe a mensagem, e vice-versa, realizam uma “atividade 

cooperativa”, conforme ressalta Brait (1997, p. 205), no que se refere ao 

revezamento de posições e opiniões num determinado contexto, para a 

construção de sentido do outro ou a construção do sentido do texto. 

Para que ocorra uma relação interpessoal produtiva, coerente e 

comunicativa bem como a compreensão dos conteúdos na troca de ideias 

no fórum educacional, é preciso lembrar que todo e qualquer processo de 

interação e construção de conhecimento no EaD caracteriza-se pela 

elaboração de sentido, que só acontece em determinado contexto, o qual 

cria efeitos que permitem a conexão entre diversas informações, de modo 

que um texto seja organizado no ambiente de textualização. Assim, o 

sentido de um texto é construído na interação e na compreensão da 

mensagem a ser discutido, o que requer a mobilização de saberes dentro 

do evento comunicativo do fórum. 

A interação suscitada entre os cursistas no fórum torna-os 

construtores de textos. Segundo Koch (2006, p. 43), o texto “passa a ser 

considerado o próprio lugar da interação, e os interlocutores (cursistas), 

sujeitos ativos que – dialogicamente – nele se constroem e por ele são 

construídos”. Ressaltamos aqui a importância da interação para uma 

aprendizagem significativa no EaD, o que faz com que o cursista 

desenvolva competências em diversos contextos referentes à construção 
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do conhecimento e encontre solução para as atividades que tem a 

desenvolver. 

Vale ressaltar, conforme Delabarre (1998, p. 6-28), que para se 

construir conhecimento e haver a socialização dos saberes, no EaD, pela 

interação, são necessários procedimentos de pesquisa em que o próprio 

cursista poste as experiências já vividas, passando a existir e agir diante 

das atividades a serem desenvolvidas no ambiente de textualização. É 

preciso frisar que, assim, nesse ambiente, qualquer coisa que se faça ou 

se poste, constitui interação e, principalmente, interação verbal, o que nos 

suscita a pergunta sobre se de fato isso acontece na prática observada, 

conforme a amostragem de fórum educacional de nosso corpus. 

É de se esperar que as dinâmicas de interação utilizadas no 

ambiente de textualização mobilizem cursistas e tutor para a compreensão 

dos conteúdos e, portanto, para construírem uma aprendizagem 

significativa, de forma que, pela interação, os cursistas partilhem seu 

conhecimento e dividam com os outros parceiros toda a atividade 

organizada para a socialização. 

Há no fórum educacional, um movimento constante na busca de um 

saber fazer, para vencer os obstáculos da aprendizagem, que vão se 

diversificar a partir de novas propostas de investigação no ambiente de 

textualização. Pode-se tratar aqui de uma criação coletiva, que, segundo 

Fávero (2002, p.164), “produz-se não só interacionalmente, mas também 

de forma organizada e os interactantes (cursistas) constituem relações 
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especiais de convivência ou conflito”, aparecendo no diálogo e também na 

interação, o que orienta e organiza o fluxo de mensagens emitidas. 

Segundo os estudos que veem no fórum uma ferramenta produtiva 

em EaD, em ambiente virtual, espera-se que seja possível um trabalho 

com saberes partilhados, construídos com objetividade, para que se possa 

aprender também com o outro. Dessa forma, o saber do tutor é o saber do 

mediador, que constrói seu discurso no discurso do cursista, com a 

possibilidade de ser retomado numa situação de interação, no espaço de 

uma sala de aula virtual, na qual todos cooperam continuamente para o 

desenvolvimento da tarefa coletiva e específica do ensinar a aprender, 

principalmente quando se trata da formação docente. 

Ao considerarmos a interação no espaço de uma sala virtual, 

ressaltamos que ela não ocorre somente para criar um novo modelo de 

ensino, mas para que tutor e cursistas envolvidos nesse processo sejam 

capazes de interagir a cada nova mensagem postada, uma vez que a 

interação é uma realidade fundamental da linguagem, na qual, ao se tomar 

a palavra, o ato social acontece com todas as implicações de conflito e 

tensões, para que ocorra a aprendizagem. 

Grosso modo, cada aprendizagem acontece a partir de conceitos e 

ideias construídos no fórum, na representação dos conhecimentos que se 

tem ou de que o sujeito se apropriou em experiências anteriores, numa 

relação de continuidade e/ou de ruptura. Assim, aprender no EaD, não 

consiste apenas em somar informações, pois, ao mesmo tempo que o 
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cursista aprende, ele está acumulando conceitos e mecanismos de 

aprender, para daí construir novos saberes. O cursista torna-se capaz de 

aprender mais e melhor com o auxílio de outros cursistas e do tutor, na 

observação das instruções para interagir com o outro, discutindo as 

respostas postadas. 

As atividades são desenvolvidas em vários sentidos e de diversas 

formas na organização do discurso interativo do fórum. Elas se produzem a 

partir da interação entre os cursistas e, assim, são refletidas nas marcas 

linguísticas discursivas do ambiente de textualização no fórum educacional. 

Nesse ambiente, produz-se a consciência linguística crítica, que é o 

resultado da associação das experiências linguísticas do cursista numa 

prática discursiva com propósitos bem definidos, permitindo o 

desenvolvimento da capacidade de reflexão e interação do aluno inserido 

no sistema de ensino a distancia, que se abre à partilha e à cooperação na 

construção dos saberes.  

É de se considerar também o discurso que aponta para a 

organização do espaço ocupado pelo cursista junto ao tutor, recebendo um 

fluxo de informações através de atividades interativas. Esse discurso que 

se redefine na elaboração constante de um pensamento crítico, individual, 

reflexivo, para um pensamento coletivo por excelência.  

Segundo essas concepções de interação virtual em educação, o 

que é aprendido não decorre de uma imposição, mas do nível crítico de 

conhecimento a que se chega pelo processo de compreensão, reflexão, 
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interação e crítica da realidade à qual o cursista pertence. Logo, tutor e 

cursistas, interagindo via fórum educacional, como sujeitos da práxis 

linguístico-pedagógica, possibilitam a mudança no processo educacional 

do ensino a distância. Marquesi et al. (2008, p.183) falam do ambiente 

virtual de ensino, que utiliza ferramentas diversas para a interação entre os 

sujeitos participantes do fórum, os quais podem tecer reações aos textos 

postados e, efetivamente, ficar atentos e receber de seu interlocutor uma 

resposta a sua manifestação, por escrito. Trata-se, segundo as autoras, de 

uma prática intensa, que se constitui em um campo que propicia ao tutor a 

reflexão e a discussão de vários aspectos de leitura e escrita na produção 

de novos textos via fórum educacional. 

As perspectivas de interações virtuais levantadas por Marquesi et 

al. (2008) trazem um enfoque teórico-metodológico da organização do 

ambiente virtual, priorizando aspectos interacionais que diminuem a 

distancia entre cursistas e tutores e  facilitam assim, a aprendizagem via 

fórum e em diferentes situações de ensino. 

Primo (2007, p.19) faz perceber que o desenvolvimento dos meios 

de comunicação pelo fórum educacional veio oferecer novas formas de 

ação e novos tipos de relacionamentos sociais. Dentro da perspectiva 

pensada por esses estudiosos, a interação deixa de ser associada ao 

ambiente físico e se estende ao espaço onde ocorrem as ações a 

distância, daí o indivíduo ser deslocado do ambiente físico para o virtual, 

no qual os participantes se falam e podem interromper o processo, mas o 
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fluxo de informações é contínuo, pela característica do ambiente de 

textualização do fórum educacional, que mantém a discussão aberta até 

outros cursistas discorrerem sobre o mesmo assunto.  

O grupo se fortalece e adquire conhecimentos, expressando suas 

ideias na interação com os outros membros do fórum, pelos comentários, 

perguntas, respostas e opiniões postadas.  

 

3.6 O TUTOR: CONCEPÇÕES E FUNÇÕES 

 

O tutor é um elemento fundamental no processo de ensino-

aprendizagem em EaD, por isso, buscaremos definir seu papel como 

mediador de aprendizagens na formação dos cursistas, mostrando sua 

relevância no âmbito do tema de que trata esta pesquisa. 

Cabe-nos aqui informar que, em conformidade com o Guia de 

estudos Mídias na Educação e segundo Salgado (2002), o tutor tem a 

função de orientar a aprendizagem do cursista, sugerir-lhe formas de 

organização do tempo e estratégias para o estudo individual dos materiais 

didáticos; indicar-lhe caminhos para resolver dúvidas de conteúdo, aplicar 

e corrigir provas e outros instrumentos de avaliação; e ajudá-lo a tomar 

consciência de suas falhas e dificuldades, para que possa reorientar 

adequadamente seus esforços.  

Pela definição extraída da versão eletrônica do Dicionário Aurélio 

(2011), tutor significa: indivíduo encarregado de tutelar alguém; protetor, 

defensor; vara ou estaca usada para amparar um arbusto, trepadeira, ou 

árvore flexível; ou, ainda, aluno designado como tutor de outros alunos, em 
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formas alternativas de ensino. Já em Houaiss (2011, p.279), acrescenta-se 

que, além de tutelar alguém, o tutor é quem supervisiona, dirige ou governa 

as interações no ambiente virtual de aprendizagem. 

O tutor é o responsável pelo estímulo à interatividade, pela 

dinamização de grupos virtuais de colaboração, pelo esclarecimento das 

dúvidas dos cursistas, pela dinamização de momentos semipresenciais e 

de aplicação de instrumentos de avaliação, presenciais e a distância. Tem 

atribuições na orientação acadêmica quanto ao programa do curso, em 

conjunto com a coordenação de tutoria, ao acompanhamento da 

aprendizagem e do desempenho dos cursistas enquanto durar o programa, 

à aplicação e à correção de tarefas constantes do processo de avaliação, 

ao encaminhamento à coordenação de documentos e relatórios 

necessários ao gerenciamento do desempenho dos cursistas. 

Ainda, apresentando diferentes definições de tutor, Lázaro e Asensi 

(1987) afirmam que o tutor é alguém que se encarrega de atender diversos 

aspectos que não são tratados em aulas; é, ainda, o educador integral de 

um grupo de alunos ou também pode ser a pessoa que aconselha em tudo 

o que se refere à educação do tutorado/cursista.  Tanto “tutor” quanto 

“tutoria” são conceitos complementares, que se referem ao conjunto das 

atuações de orientação pessoal acadêmica e profissional formulado pelos 

tutores com a colaboração dos  cursistas e da própria instituição. 

É preciso ressaltar que o tutor, na Open University, do Reino Unido, 

recebe a denominação de associate lecturer,  que significa tutor associado. 
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Na Universidad Nacional de Educación a Distancia, da Espanha, é o 

facilitador da aprendizagem. A Universitat Aberta de Catalunya, também da 

Espanha, o apresenta como tutor de início, o qual facilita a incorporação do 

aluno ao “campus virtual” e ajuda-o na adaptação ao novo método de 

aprendizagem; tutor de processo, que orienta o aluno sobre o melhor 

itinerário a escolher para desenvolver seu curso; e o consultor, que faz a 

interlocução do aluno junto a cada disciplina. 

Em Blum (2004, p. 168), é possível verificar-se que, na tutoria, a 

ação é uma prática fundamental para o estabelecimento de ambientes de 

aprendizagem e que o tutor é quem garante o movimento contínuo de 

construção e reconstrução do conhecimento na interação virtual. Collins e 

Berge (1996, p.16), apresentam o tutor como um mediador pedagógico, um 

facilitador educacional, que focaliza as discussões sobre conceitos, 

habilidades e princípios críticos para a construção de novos 

conhecimentos.    

Na tentativa de reforçar o papel do tutor em EaD, Maggio, 

Emerenciano e outros (2001) mostram que ele é  um dos principais 

suportes para o sucesso do curso a distância e para promover o 

aprendizado do cursista nessa modalidade de ensino. É nessa mesma 

ótica que Gatti (2003) diz que o tutor é uma figura-chave no processo de 

criar os laços sociocognitivos, afetivos e motivacionais entre o programa de 

curso, sua proposta e os cursistas. Constitui-se, ainda, como um elo 

privilegiado de comunicação entre os cursistas e o material didático, os 
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projetos de trabalho e os formadores, o que possibilita a formação de uma 

rede de informação e comunicação, de relações e trocas produtivas, de 

laços culturais efetivos, para uma aprendizagem significativa. 

Meneghetti (2004, p. 92-93), considera o papel do tutor como um 

diferencial entre uma boa e uma má formação dos cursistas e observa que 

o tutor é quem viabiliza o alcance dos objetivos propostos pelo programa, 

promove parte da avaliação do ensino-aprendizagem, acompanha, apoia e 

orienta o desenvolvimento e o desempenho do cursista na programação, 

exigindo-se, para essa função, a presença de um profissional polivalente 

no EaD, pois, além de tudo, o tutor se torna um mediador técnico-

pedagógico.  

O autor identifica, ainda, algumas atribuições que vêm sendo 

exigidas do tutor, tais como: ensinar, promover a compreensão dos 

conteúdos, encaminhar e tirar dúvidas; acompanhar, orientar a 

administração do estudo autônomo; integrar os cursistas e os materiais 

didático-pedagógicos; proporcionar espaços para se pensar a escrita, a 

autoria e a prática pedagógica, para o desenvolvimento de uma 

consciência crítica, reflexiva e investigativa dentro do processo de ensino. 

Com foco nessa mesma visão, Moulin et al (2004) reforçam que o 

tutor é a pessoa indicada pela instituição para estabelecer contato com o 

tutor cursista e, por meio de uma relação dialógica, promover situações de 

desenvolvimento do potencial deste no ambiente educacional. Logo, o tutor 

se torna mediador da aprendizagem para dar conta do processo de 
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formação em EaD, atuando como facilitador do meio eletrônico, do 

conteúdo que discute e daquilo que é explorado ao longo do curso. 

Segundo Mediano (1988), o tutor deve buscar: resolver os 

problemas apresentados pelos alunos e reforçar os materiais de estudo, 

mediante explicações, esclarecendo os conteúdos, dando assessoria na 

resolução de exercícios e na realização de trabalhos. O tutor chega a 

motivar e estimular o aluno para o aprofundamento dos estudos, dentre 

outras atribuições. Tozzi (2002, p. 35), diz que “essa figura é indispensável 

para a aprendizagem”, pois tem como função tirar as dúvidas, garantir a 

compreensão dos conteúdos trabalhados e a realização das atividades 

sugeridas, conforme orientação do tutor especialista. As funções do tutor, 

de acordo com essa autora, são: dar o feedback sobre a aprendizagem do 

aluno, ajudá-lo na solução de problemas de compreensão do conteúdo e 

levá-lo a refletir sobre suas dificuldades ao longo de sua caminhada de 

aprendizagem. 

A discussão sobre um tutor como sujeito ativo que interage com o 

cursista para que ambos busquem (re)significar e (re)construir concepções 

e práticas pedagógicas, na construção de um novo profissional da 

educação, é trazida por Neder (2000), Preti (2000) e retomada por Barros 

(2004, p. 4), numa nova interpretação,  que o concebe como tutor / 

andragogo com competência para organizar pequenas pesquisas e 

situações provocativas, diante das possibilidades do ensino a distância. O 

autor afirma que o tutor é alguém que, mesmo a distância, não está 
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distante dos cursistas, mas se faz presente no processo de ensino e 

aprendizagem. 

Assim sendo, o tutor é quem relata experiências, orienta leituras, 

pesquisas, compartilha procedimentos de ensino, toma decisões, sugere o 

uso do material de pesquisa, de temas para debate em fóruns de 

discussão, chats e desenvolve outras atividades para a construção de 

novos conhecimentos. Dessa forma, ele inova as relações com a 

comunicação, a tecnologia e o conhecimento construído ao longo do curso 

e direciona seu planejamento para alcançar resultados eficazes a partir das 

necessidades dos participantes cursistas. Assim, seu papel se delineia na 

estruturação dos componentes de estudo, no estímulo, na assessoria, no 

acompanhamento e no apoio aos cursistas na construção de novos 

saberes. 

A figura do tutor, em EaD, é aquela que potencializa a orientação da 

aprendizagem autônoma do aprender a distância, estimulando, motivando 

e orientando o cursista a desenvolver a capacidade de conduzir suas 

atividades de estudo e de autoaprendizagem, dando suporte para que ele 

seja capaz de superar as dificuldades que encontrar no caminho, tanto no 

sentido de compreender os temas como no de adaptar o perfil do cursista a 

essa modalidade de ensino. 

No programa Mídias em Educação, é de responsabilidade do tutor 

observar o acesso dos cursistas ao ambiente virtual de aprendizagem e, 

caso haja uma diminuição significativa destes, o tutor deve entrar em 
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contato e estabelecer alternativas de superação dos problemas. Ele 

desempenha papel especial na medida em que amplia as possibilidades do 

material do curso e busca complementar lacunas, para o enriquecimento 

dos estudos propostos e para a construção de uma melhor trajetória 

acadêmica a partir dos recursos disponíveis, os quais podem ser 

acessados via internet, isto é, de qualquer lugar, em qualquer dia e a 

qualquer hora, pelos participantes e administradores do sítio.  
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4 INTEGRANDO ESTUDOS DA LINGUÍSTICA TEXTUAL AO 

CONTEXTO DO EaD 

 

Para tornar mais clara a nossa pesquisa, trazemos à discussão 

alguns fundamentos teóricos que versam sobre a Linguística Textual, 

especificamente no que se refere à concepção de texto, à sequência 

textual e à explicação como gênero discursivo, haja vista que os 

interactantes (cursistas e tutor) constroem e reconstroem os textos, por 

ocasião da postagem das mensagens, no ambiente de aprendizagem do 

fórum educacional.   

 

4.1 A LINGUÍSTICA TEXTUAL 

 

Na análise de discursos, o papel da linguística textual é teorizar e 

descrever os encadeamentos de enunciados elementares no âmbito da 

unidade de grande complexidade que é o texto, sendo sua tarefa detalhar 

as “relações de interdependência” que fazem de um texto uma “rede de 

determinações”.  

Sabemos que à Linguística Textual concerne tanto a descrição e a 

definição das diferentes unidades quanto às operações, que, em todos os 

níveis de complexidade enunciativa, são realizadas sobre os enunciados.  

A adoção do texto e do discurso como unidades básicas dos 

estudos linguísticos não foi um processo unitário e uniforme, uma vez que 

houve várias orientações, às quais correspondiam propostas teórico-

metodológicas diversas. De modo geral, essas propostas podem agrupar-

se em duas tendências, a saber, a análise do discurso, de linha francesa e 
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a Linguística Textual, oriunda da Alemanha, dos Países-Baixos e do Reino 

Unido.  

Na análise do discurso, o sujeito da enunciação é situado em 

determinado momento histórico e os sentidos por ele produzidos subjazem 

à mensagem. Na Linguística Textual, o objeto específico são os processos 

de construção textual, por meio dos quais os participantes do ato 

comunicativo criam sentidos e interagem com outros sujeitos. Lembramos 

aqui a proposta das interações virtuais dentro do processo de 

aprendizagem e construção de saberes do EaD, a qual se notabiliza pelas 

sequências textuais, na perspectiva da Linguística de textos. 

Conforme Marcuschi (1983), a Linguística Textual não considera a 

língua como entidade autônoma, ou formal, assumindo uma feição 

interdisciplinar, dinâmica, funcional e processual. Atualmente, pelo fato de 

a textualidade vir dando ênfase aos processos de organização global dos 

textos – que assumem importância particular, em relação às questões de 

ordem sociocognitiva, envolvendo a referenciação, a inferenciação, o 

acesso ao conhecimento prévio, etc., – o tratamento da oralidade e da 

relação oralidade/escrita e o estudo dos gêneros textuais, são conduzidos 

sob outras visões. 

Na apresentação da obra Tramas do texto, de autoria de Koch 

(2008), há uma referência à Linguística Textual como uma disciplina 

integrada no âmbito das ciências da linguagem, que, com o tempo, 

enveredou por um amplo arcabouço teórico para o estudo das atividades 
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discursivas dos sujeitos e de todos os fatores explícitos e implícitos que 

operacionalizam a feitura do texto. Reforçamos aqui que, no espaço virtual, 

o texto também tem suas tramas, as quais são tecidas dentro da 

organização espacial em cada ícone linkado. 

A Linguística Textual tem seu escopo voltado para o texto e a 

construção de sentido. Assim sendo, o que era apenas um estudo da frase, 

passando por um estudo da gramática de texto, na tentativa de suprir 

algumas lacunas não preenchidas pelas correntes estruturalista e 

gerativista, aproxima-se dos conceitos de texto, definindo-o não mais como 

algo pronto e acabado, mas como um processo em construção. E, é nesse 

sentido que as contribuições têm sido ainda mais significantes, 

englobando, atualmente, os conceitos de texto, textual, gênero do discurso 

e seus suportes.  

Nos ambientes virtuais, não podia ser diferente, pois nesses 

espaços a construção de textos nos fóruns educacionais torna-se um 

elemento relevante para que ocorra a interação entre os sujeitos 

envolvidos no processo de ensino e aprendizagem a partir da modalidade a 

distância.   

Com sua significativa contribuição aos estudos no campo da 

Linguística Textual, Adam (2011, p. 23) pensa o texto e o discurso em 

categorias que se imbricam e se tornam impregnadas de sentido. Nessa 

perspectiva, ele afirma que “uma teoria da produção co(n)textual de 

sentido”, deve fundar-se na análise de textos concretos. Em sua 
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teorização, descreve os enunciados que constituem a complexidade do 

texto, concebido como “uma configuração regulada por diversos planos em 

constante interação", constituídos de unidades permanentes, regulares e, 

também, assimétricas.  

Tomando por base as principais contribuições teóricas referentes às 

noções de texto, que serviram de suporte ao desenvolvimento de nossas 

análises e para que os leitores tenham a oportunidade de acompanhar 

nossas reflexões, revisamos alguns conceitos para que possamos melhor 

compreender o objeto de estudo, que está pautado no ambiente de 

textualização do fórum de discussão e delineado nas práticas de ensino e 

aprendizagem do ensino a distância. Desse modo, apresentamos no item a 

seguir as concepções de texto. 

 

4.1.1 Concepções de texto  

 

Esclarecemos, ainda, que tomamos como fundamento alguns 

aportes da Análise textual dos discursos a partir de (Adam, 2011), bem 

como trouxemos a concepção do que é texto em vários autores, porque 

entendemos que no ambiente de textualização ocorre a construção e a 

reconstrução de textos. 

 Inicialmente, buscamos os estudos realizados por Adam (1999, p. 39) 

a definição de texto que se apresenta como “uma configuração regulada 
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por diversos planos em constante interação", os quais estão constituídos 

de unidades que mantêm essa interação permanente.  

Com relação à estrutura da composição dos textos, Adam (1996, p. 

12), define-o como um objeto de estudo de difícil delimitação metodológica 

e argumenta que a tipologia sequencial apresentada no seu artigo constitui 

apenas um ponto de vista parcial sobre um objeto totalmente heterogêneo. 

Para o autor, um texto pode ser considerado, também, como uma 

configuração regulada por diversos módulos ou subsistemas em constante 

interação e, ainda, uma estrutura hierárquica complexa que comporta 

sequências do mesmo tipo textual ou de tipos diferentes de textos.  

Dentro da ótica das sequências textuais, Adam (2011) desenha os 

níveis ou planos textuais numa ação de linguagem realizada por meio do 

texto, a qual explica a ação sociodiscursiva ligada ao interdiscurso, que 

envolve o texto na sua textura, na estrutura composicional, nas 

representações discursivas, na enunciação e nos atos do discurso.   

Na perspectiva da Linguística Textual, toda atividade de 

textualização se inscreve no quadro de um gênero discursivo especifico, no 

entanto, isso não constitui o assunto central dos estudos deste autor. No 

campo da análise do discurso, a Linguística tem como papel, teorizar e 

descrever os encadeamentos de enunciados elementares no âmbito da 

unidade de grande complexidade que constitui o texto e sua tarefa é 

detalhar as “relações de interdependência” que fazem de um texto uma 

“rede de determinações”, tal como define Weinrich, (1974, p.174).  
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Assim, à Linguística Textual concerne tanto a descrição quanto a 

definição das diferentes unidades, bem como as operações, que, em todos 

os níveis de complexidade, são realizadas sobre os enunciados.  

Considerando o raciocínio de Fiorin (2006), percebemos que o texto 

não deve ser entendido como um amontoado de frases com significados 

autônomos, isto é, de forma isolada e sim, dentro de correlações que vão 

se articulando internamente para criar uma trama de sentido, a qual é 

defendida por Koch (2006). 

Quando aborda o conceito de texto em uma concepção interacional, 

Koch (2006, p. 17) afirma que ele pode ser considerado o lugar da 

interação e o seu sentido se constrói na interação texto/sujeitos ou 

texto/coenunciadores, ou seja, não preexiste a essa interação. A autora 

conclui que a ciência do texto está intensificando permanentemente o 

diálogo com as demais ciências e não apenas com as ciências humanas. E 

assim, revela que é através da construção do sentido do texto que as 

funções da linguagem são desvendadas, haja vista que o uso da 

linguagem e a produção de textos ocorrem também na interação.  

Nesse mesmo pensamento, Beaugrande e Dressler (1981, p. 4-12) 

definem o texto como uma ocorrência comunicativa e se declaram 

interessados em compreender como os textos funcionam na interação 

humana e se comprometem com um estudo do uso da linguagem como 

uma atividade humana fundamental à produção textualidade. Dentro 

desses propósitos, os autores postulam sete princípios constitutivos da 
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textualidade, que definem e criam o comportamento identificável como 

comunicação textual – coesão, coerência, intencionalidade, aceitabilidade, 

informatividade, situacionalidade e intertextualidade e três princípios 

reguladores para a comunicação textual, a saber: a eficiência, eficácia e 

adequação.  

Segundo estudiosos acima citados, produzir um texto que seja 

considerado coeso e coerente pelo outro pode ser uma maneira de atingir 

os objetivos comunicativos desejados. Daí, colaborar na construção da 

coesão e da coerência do texto do outro pode ser uma maneira de se 

engajar no projeto comunicativo dele, propondo, dessa maneira, que o 

texto seja compreendido como um sistema, isto é, um conjunto de 

elementos funcionando juntos. Enquanto a língua seria um sistema virtual 

de opções disponíveis, o texto seria um sistema atual, efetivo, no qual as 

opções feitas a partir do repertório oferecido pela língua foram utilizadas 

numa estrutura particular. 

Ao definir o texto, Beaugrande (1997, p. 10) apresenta-o como um 

“evento comunicativo em que convergem ações linguísticas, sociais e 

cognitivas”, numa perspectiva sociodiscursiva. Assim sendo, percebemos 

que o autor revela a importância das condições de produção e recepção, 

pois alguns dos referidos critérios ora estão voltados para quem produz o 

texto, ora para o receptor. 

Na concepção de Beaugrande (1997, p.10), pode-se dizer que o 

texto é o suporte do funcionamento da língua, pois é visto como a unidade 



130 
 

básica de comunicação que tem significado, servindo para propósitos 

diferentes de acordo com o contexto e gerando sua produção. Então, pode 

ser concebido como um evento comunicativo em que convergem ações 

linguísticas, sociais e cognitivas, respectivamente.  

A partir dessa referência, Marcuschi (2008, p. 75-76) ressalta que o 

texto não é uma simples sequência de palavras escritas ou faladas, mas 

um evento, que dispõe de uma grande riqueza de aspectos, os quais têm 

suas implicações, uma vez que ele é visto como um sistema de conexões 

entre vários elementos, tais como: sons, palavras, enunciados, 

significações, participantes, contextos, discursos, ações etc. Portanto, o 

texto se constrói na orientação de diversos sistemas, envolvendo tanto os 

aspectos linguísticos como não linguísticos em seu processamento e, 

como evento interativo, não se dá como um simples artefato, mas sempre 

ocorre num processo de coprodução, sendo composto de elementos que 

são multifuncionais por vários aspectos, tais como: um som, uma palavra, 

uma significação, uma instrução, podendo ser processado de maneira 

multifuncional. 

 Marcuschi (2006, p. 25) enfatiza, ainda, que o texto é visto como 

uma entidade concreta realizada materialmente e corporificada em algum 

gênero textual, pois segundo ele “todas as manifestações verbais mediante 

a língua se dão como textos e não como elementos linguísticos isolados” 

sendo esses textos, enunciados no plano das ações sociais situadas e 

históricas. Assim, na visão deste linguista, o texto aparece como “um tecido 
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estruturado, uma entidade significativa, uma entidade de comunicação e 

um artefato sócio-histórico” (MARCUSCHI, 2008, p. 77), refletindo o estudo 

das operações linguísticas e cognitivas reguladoras e controladoras da 

produção para a construção, o funcionamento e a recepção do que está 

escrito ou se encontra na forma oral. Seu tema abrange a coesão 

superficial no nível dos constituintes, no nível da coerência conceitual, no 

nível semântico e cognitivo e, ainda, no sistema de pressuposições e 

implicações pragmáticas da produção de sentido no plano das ações e 

intenções para as quais se constitui. 

Em Travaglia (2002, p. 3), observamos que o texto é concebido 

como o resultado de uma atividade comunicativa em uma situação de 

interação específica numa unidade de sentido e preenchendo uma função 

comunicativa reconhecível e reconhecida, independentemente de sua 

extensão, daí sua preocupação com a tipologia de textos e não com a 

tipologia dos discursos.  

Na visão de Bronckart (1999, p. 75-76), o texto é apresentado como 

toda unidade de produção de linguagem situada, acabada e 

autossuficiente, do ponto de vista da ação ou da comunicação, na medida 

em que o mesmo se inscreve em um gênero de textual. Baseando-se 

naquilo que dizem Kaufman e Rodríguez, (1995, p. 14), é possível ressaltar 

que os textos nunca são construídos em torno de uma única função, mas 

sempre manifestam diversas funções, privilegiando uma em determinados 

casos, daí, podermos falar em função predominante numa dada sequência. 
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Koch, (2006, p. 21), por sua vez, nos informa que o texto passa a 

ser considerado como resultado de processos mentais em que os parceiros 

da comunicação acumulam saberes em diversos tipos de atividades da 

vida social e conservam conhecimentos representados na memória que 

necessitam ser ativados para a construção de novos gêneros textuais, 

assim, para cada situação comunicativa é gerado um tipo de texto, o qual é 

carregado de sentido e de objetivos entre os seus interlocutores.  

Dentro da perspectiva acima referida, Santos, Mendonça e 

Cavalcante (2006, p. 28-29) afirmam que a criação e a recepção de texto 

são uma atividade de coconstrução de sentidos, tanto para quem produz 

quanto para quem recebe os textos e essa ação de construir sentidos está 

engajada no propósito de ser compreendido através da palavra e de se 

compreender o texto pela interação verbal. Eles assinalam, ainda, que, 

dentro de certa situação comunicativa, um texto se torna presente como 

gênero com uma forma identificável no meio social e uma função 

comunicativa também aceita na sociedade. 

Olhando por essa ótica é que Discini (2005, p. 29) chama a atenção 

para o texto como um signo que pode ser verbal, visual e, ainda, virtual, 

uma vez que quando falamos ou escrevemos um texto, estamos usando, 

no mínimo, dois modos de representação, bem como, palavras e gestos, 

palavras e entonações, palavras e imagens, palavras e tipografias, 

palavras e sorrisos e palavras e animações.  
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Corroborando com o mesmo pensamento, Dionísio (2005, p. 164) 

reforça que, nos enunciados de predominância escrita, há, em decorrência 

dos avanços tecnológicos, uma grande experimentação de arranjos visuais 

para o virtual, tais como, fotografias, telas de pinturas, desenhos, 

caricaturas e, essencialmente, a própria disposição do texto no papel e na 

tela do computador. Nesse sentido, observando as práticas de uso da 

língua, ficam evidentes diferentes tipos de textos que se estruturam e se 

organizam de várias maneiras e atendem funções diversas e necessidades 

comunicativas, que se constroem na interação, também chamados de 

gêneros textuais, os quais se diversificam entre si, para atender às práticas 

sociais existentes em uma sociedade dentro da sua dinâmica interativa. 

Podemos afirmar que a produção textual é uma atividade relevante 

devendo ser vivenciada com textos em situações reais de uso dentro de 

um contexto social. Isso faz com que a frequência desse tipo de ação se 

torne de fundamental importância para o desenvolvimento das capacidades 

necessárias à construção do texto, pois permite que, gradativamente, o 

aluno se aproprie de conhecimentos sobre os textos, o funcionamento de 

cada um, para assim chegar à sua estrutura. 

Na mesma linha de raciocínio, Maingueneau (2005), refletindo sobre 

o texto e o modo como ele é construído, reforça a necessidade de 

compreensão do contexto social ao qual o texto se insere e para quem ele 

está sendo dirigido dentro de uma estrutura formal de continuidade, 

repetição, de maneira a circular mesmo longe do contexto original. O 
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referido autor afirma, ainda, que todo o texto pertence a uma categoria 

denominada de gênero do discurso e que a mesma representa o estilo de 

textos produzidos numa sociedade, variando em função do seu uso num 

determinado contexto.  

Maingueneau (2005), por outro lado, nos diz que mesmo quando 

escrito, um texto é sustentado por uma voz - a de um sujeito situado para 

além do texto. Essa percepção traz-nos a noção do ‘ethos’ do texto que 

envolve de alguma forma a enunciação, sem que ele esteja explícito no 

enunciado, tornando-se um elemento pertencente e evidente nos textos 

que objetiva "encarnar", por meio da sua própria enunciação, aquilo que 

propõe evocar ou comunicar. 

Dando continuidade, as nossas reflexões, ressaltamos que há uma 

vertente da Linguística Textual que vê o texto, fundamentalmente, como 

uma unidade lógico-semântica, ganhando importância, então, a 

compreensão de que um texto é mais do que uma sequência de 

enunciados concatenados. Dessa forma, sua significação é um todo, 

resultante de operações lógicas, semânticas (e pragmáticas) que 

promovem a integração entre os significados dos enunciados que o 

compõem. (CONTE, 1977, p. 86-120).   

Nesse sentido, o texto é pensado não como a sequência ou a soma 

dos significados localizados, mas como um todo estruturado, cuja 

significação e coerência constroem-se na sua globalidade. 

Consequentemente, a significação de um texto não se encerra, nem se 
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resolve nele mesmo, mas se produz na relação desse texto com o contexto 

em que ocorre e nas ações que, por ele, com ele ou nele, os falantes 

constroem a textualidade em seu aspecto social, numa dimensão 

sociocomunicativa, que, no entendimento de Schmidt (1978, p.163-171), 

tem primazia sobre as dimensões semântica e sintática.  

Este mesmo autor refere-se ao texto como um todo que se compõe 

verbalmente dentro de um enunciado ou num ato de comunicação 

pertinente para um jogo de atuação. Este evento é caracterizado por uma 

orientação temática e cumpre uma função comunicativa identificável, isto é, 

realizando um ato ilocutório determinado, na medida em que o locutor 

realiza intencionalmente.  Pensando, segundo tais parâmetros, é que 

percebemos que uma teoria do texto não mais buscaria explicar a 

competência linguística, nem mesmo a competência textual, mas sim, a 

competência comunicativa, que diz respeito à capacidade de atuar com 

eficiência e eficácia em situações sociais de comunicação através do 

discurso e é essa noção que trataremos no ponto seguinte. 

Tratando o fórum como um ambiente de textualização, estamos nos 

referindo à forma como os textos são tecidos no fórum para a reeleboração 

do pensamento dos sujeitos na elaboração de novos textos, que se 

fundamenta na passagem de um texto escrito a outro, sendo ressaltada a 

importância de um pensamento crítico e reflexivo, ao qual Marcuschi (2005, 

p. 35) denomina de metodologia interativa. 
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O processo de textualização passa pela produção de um saber 

construído na interação transformado em texto no ambiente do fórum, no 

qual o sujeito se apropria do conhecimento construído e o reconstrói em 

um mesmo saber, assegurando as interfaces das relações entre as 

pessoas envolvidas no processo educativo. 

Nesse ambiente de textualização, via fórum, cria-se um fluxo de 

saberes, passando por um conhecimento já produzido nas explicações e 

repetições para uma aprendizagem significativa. Logo, os saberes 

construídos que permeiam o ambiente de textualização adquirem 

significado na reconstrução dos textos pelos sujeitos da aprendizagem em 

EaD. 

Dito isso, acrescentamos que o ambiente de textualização é o 

espaço em que se constrói e reconstrói os textos numa perspectiva de que 

os conteúdos circulantes se transformam para chegar aos sujeitos da 

interação em EaD. A textualização acontece pela produção e interpretação 

dos textos postos para a discussão e tem como principio o conhecimento 

prévio daquilo que cada um traz em si nas produções linguísticas do que 

falam, ouvem, escrevem ou leem em virtude destes fatores possibilitarem a 

textualização através de novas produções de sentido em situação de 

interação para a compreensão de novos textos. (COSTA VAL, 2004, p.113-

128).  

A textualização é a própria organização textual dos comentários ou 

respostas às perguntas postas pela tutora no fórum, no qual os cursistas 
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fazem suas conexões pelo discurso ou pela experiência que trazem de sala 

de aula, articulando os saberes construídos a partir do enunciado e da 

retomada das questões. 

O tema é desenvolvido pelos cursistas por meio de respostas curtas 

e parte do cotidiano de cada um pela sua atuação na escola. Há uma 

intencionalidade manifesta na ação discursiva pretendida pelos cursistas 

com grande importância para a textualização, quando o texto se adéqua à 

situação de interação como um tecido estruturado, uma unidade 

significativa, uma entidade de comunicação. (MARCUSCHI, 2008, p. 72-

93). 

Para Marcuschi (2005, p. 10), “uma tecnologia projeta estratégias 

de textualização, gera um novo gênero e o subvertem, até certo ponto, 

como cânones bem estabelecidos no processo de construção textual [...]”.  

Essas estratégias são desenvolvidas pelos cursistas na tentativa de uma 

possível interação via fórum educacional, cujo ambiente se delineia para a 

construção de novos saberes, com paráfrases, metalinguagens, a partir 

dos direcionamentos dados pelo tutor. 

 

4.1.2 A sequência textual 

 

A sequência textual, defendida por Adam (2011), é uma unidade 

estrutural de base que organiza o texto e é constituída por 

macroproposições enunciativas que circundam as sequências prototípicas 
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dos tipos narrativa, explicativa, argumentativa, descritiva e dialogal. A 

explicação é ancorada por questionamentos e respostas para se chegar a 

uma conclusão. 

O esquema a seguir, retirado de Adam (2011, p. 61), mostra a 

especificidade dos planos e sequências textuais, bem como da 

responsabilidade enunciativa, que distingue linguisticamente e explica as 

ações sociodiscursivas realizadas no fórum em EaD.   

 

                     Figura 12 – Níveis ou planos da análise do discurso  

     
                    Fonte: Adam, 2011.  
 
 
 

Adam (2011), em seu trabalho sobre a estrutura da composição dos 

textos, diz que o texto é um objeto de estudo de difícil delimitação 

metodológica e argumenta que a tipologia sequencial apresentada em seu 
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artigo constitui apenas um ponto de vista parcial sobre um objeto 

totalmente heterogêneo.  

Para esse autor, um texto pode ser considerado uma configuração 

regulada por diversos módulos, ou subsistemas, em constante interação, 

uma estrutura hierárquica complexa, que comporta sequências textuais do 

mesmo tipo ou de tipos diferentes. Nessa perspectiva, todo texto se 

apresenta como uma configuração regulada por diversos planos em 

constante interação e, por sua vez, tais planos são constituídos de 

unidades que mantêm uma interação permanente, regular e assimétrica. 

A proposta de Adam (2011) parte da ideia de que o texto é 

constituído de proposições que, em seu conjunto, recebem uma forma 

mais ou menos característica, a partir de um processo de fixação sócio-

histórico em que dada sequência textual funciona e exerce determinada 

configuração, organizando o texto em diferentes níveis, para uma ação 

visada e objetiva. Nesse sentido, o autor procura construir uma reflexão 

teórica que agrupa as orientações formais e enunciativas a respeito do 

texto, uma reorientação, em termos enunciativos, para o entendimento do 

texto. Dessa forma, torna-se possível visualizar as bases de seu conceito 

de sequência textual e de sua teoria do texto.  

A noção de sequência textual delineada por Adam (2011) aproxima-

se dos quadros teóricos da Linguística Textual e da análise do discurso 

francesa, apontando o texto como um objeto circundado e determinado 

pelo discurso. A sequência textual é definida como um conjunto de 
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proposições psicológicas que se estabilizaram como recurso composicional 

de vários gêneros discursivos.  

O autor parte da enunciação ou das práticas discursivas, nas quais 

localiza o gênero, o discurso e o interdiscurso, e, assim, delimita o campo 

da Linguística Textual como o responsável pelo estudo do modo como os 

mecanismos de textualização se constituem e se caracterizam.  

Tratando da sequência dialogal, Adam (2011) assevera que a 

abertura de um esquema dialogal de interação, em geral, é marcada por 

atos de saudação ou de apresentação; o fechamento, por atos de 

despedida ou agradecimento; e é no corpo da interação que os 

interlocutores discorrem sobre um assunto mais ou menos acolhido por 

eles. Segundo esse autor, as sequências fáticas são ritualísticas e têm a 

função de abrir e fechar a interação, como num cumprimento – bom dia, ou 

boa tarde, até logo, oi! etc. As transacionais são aquelas que compõem o 

corpo da interação, onde está realmente a razão do ato comunicativo –  por 

exemplo, um pedido de desculpa, um agradecimento, uma pergunta, 

dentre outros, que podem ser identificados nas interações virtuais e nas 

ações sociodiscursivas. 

A ação sociodiscursiva discutida por Adam (2011) está ligada ao 

interdiscurso e envolve o texto em sua textura, em sua estrutura 

composicional, nas representações discursivas, na enunciação e nos atos 

do discurso. Na perspectiva da Linguística Textual, observamos que toda 

atividade de textualização inscreve-se no quadro de um gênero discursivo 
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específico, uma reflexão que vem delineada pela própria enunciação, o que 

é reforçado na discussão abaixo. 

 

4.1.3 A explicação como gênero discursivo 

 

A explicação é um gênero discursivo adaptável à comunicação 

humana, considerando-se a estabilidade que tem ao ser estudado, as 

condições concretas de sua produção, as interações entre os 

interlocutores, a situação, o aspecto sócio-histórico, dentre outros, o que 

pressupõe diretamente o momento da enunciação.  

É preciso destacar que, embora a pergunta seja a condição 

essencial para que ocorra a explicação, nem sempre esta vai seguir algum 

esquema – seja ele formado por uma pergunta, a qual requer uma 

resposta, seja uma avaliação por parte de quem questiona. Além disso, 

nem sempre o nível de abstração da explicação dada é compreendido 

satisfatoriamente, seja no espaço presencial de sala de aula, seja no fórum 

no EAD. Dessa forma, podemos dizer que a explicação envolve não só o 

aspecto linguístico, intencional, mas também as condições de 

comunicação, ou seja, todos os aspectos que constroem a linguagem no 

processo de interação quando ocorre o fórum. 

Parece-nos que a explicação constitui uma das atividades de 

linguagem que serve como estratégia para o esclarecimento das propostas 

de atividades no fórum de discussão. Afinal, pressupõe-se que é nesse 
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espaço que se processam as interações tutor→aluno, aluno→tutor, 

aluno→aluno e aluno→módulo (o material didático), a fim de que o 

conhecimento seja construído. 

O texto explicativo tem uma base informativa e se caracteriza por 

fazer compreender fenômenos explícitos e implícitos, a partir de uma 

questão posta que o texto procura elucidar.  

De conformidade com Adam (2011, p. 129), a diferença entre a 

exposição e a explicação está no fato de a resposta ser dada a partir de 

um por que ou de um como se pergunta, de modo que a maior parte das 

sequências que obedecem à estrutura de uma resposta dada a partir de 

um como, não são consideradas explicativas.   

Outra característica da explicação diz respeito a sua didaticidade, 

conforme Passeggi (1998), o qual a define a partir de três aspectos: o 

situacional, o funcional e o linguístico. No que se refere ao aspecto 

situacional, a explicação caracteriza-se por se enquadrar numa situação de 

comunicação em que um dos interlocutores demonstra possuir um 

conhecimento que é superior ao do outro e de apresenta o desejo de 

compartilhar esse conhecimento e disposição para isso.  

Em relação ao aspecto funcional, a explicação, além de seu caráter 

informativo, é identificada pela intencionalidade de quem explica no que diz 

respeito a fazer com que seu interlocutor não só compreenda aquilo que 

está sendo explicado, mas fique convencido com a explicação. Quanto ao 

aspecto linguístico, a explicação apresenta definições e exemplificações 
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que facilitam a compreensão daquilo que se propõe discutir. No caso da 

explicação nos fóruns, pressupomos que aquele que explica (o tutor) deve 

apresentar, de forma explícita, a intenção de fazer com que o cursista 

compreenda os questionamentos vinculados aos assuntos explorados nos 

módulos estudados. 

Considerando o potencial esclarecedor das atividades verbais que 

envolvem a explicação, acreditamos que ela é uma prática discursiva de 

grande valor em situação de interação nos fóruns virtuais. Através da 

explicação é possível estabelecer-se a interação tutor–tutor cursista e, 

consequentemente, encadear-se o processo de ensino-aprendizagem 

dentro da proposta do Programa de Formação de Tutores. 

Entendemos que, se a explicação não for adequada, considerando-

se os aspectos sociais, ideológicos, históricos, envolvidos no espaço 

enunciativo do fórum, poderá ocorrer um efeito contrário, não se 

verificando a explicação e, assim, comprometendo-se a interação. 

Para descrever e interpretar a explicação, no fórum, observamos 

não só como ela se estrutura, mas também como o tutor aparece para tirar 

as dúvidas dos cursistas ou interferir nas discussões através de seus 

pontos de vistas, chamando os cursistas a retomar questionamentos 

anteriores, numa maior interação para a construção do conhecimento. 

O discurso explicativo é analisado no fórum para reforçar que sua 

utilização poderia potencializar as discussões entre os tutores cursistas, 

que, na maioria das vezes, acabam não respondendo aos 
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questionamentos do tutor, o que produz uma lacuna que compromete a 

proposta de uma modalidade interativa que deve propiciar a aprendizagem 

nesse ambiente virtual. 

Dessa forma, partimos desses aportes teóricos para desenvolver a 

análise do fórum educacional, retendo com critérios a forma como os textos 

são construídos na interação que ocorre no espaço virtual, assim como o 

conteúdo das mensagens postadas no ambiente de textualização. 
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